










বর্তমান ভারতের প্রাকৃতিক, এঁতিহাসিক, সামাজিক, 
| অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা । 



৩*নং কলেজ ্ট মার্কেট, কলিকাতা 

ংস্কৃত প্রেম 

১২৪।২।১, মাণিকতলা সীট, 
কলিকাতা । 

_ প্রিন্টার_শ্রীবিষ্পদ হারা । 



“জননী জম্মতৃমিশ্চ স্বর্ণাদপি গ্রীয়মী।” 

ন্ধননী 

জন্মভূমিকে দিলাম। 

প্রভাত 





ভারতপরিচয আস্োপান্ধ পাঠ করিয়া পরম গরিভোষ নাভ 
করিয়াছি। এতগুনি অব্ঠজাতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা 
যায়না। ভারতবর্ষে জাতিভেদ, শিক্ষা, শীসনগ্রণানী, শ্বায়ভশীমন, 
ধর্মমত প্রত্ৃতি বিষয় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমি যতদূর 
জানি এ প্রকার গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আশ 
করি হিতীয়সংঘরণে তন বিষ বনধিতকারে সন্িবেশিত হইবে। 

২৭শে মগের ১৯২১) 

: লারেপকলদেদ। |... প্রীগুচ্ রায় 
কৰিকাতা। 





সমগ্র ভারত্বর্ষকে. সকর দিক হইতে পানিতে গার! ধায় এমন 

কোনো! গ্র্থ বাংল! ভাষায় নাই; সেই অভাব দুর করিবার ইচ্ছায় প্রায় 
ছয় বং পূর্বে আমর! কয়েক জন বন্ধুতে মিলিয়! এই গ্রন্থের নুচীপত্র 
ধশড় করি) তখন আমার উপর বোধ হয় তিন চারিটি পরিচ্ছেদের 
ভার অর্পিত হয্ব। কথ! ছিল অবশিষ্টাংশ. অন্তেরা লিখিবেন। কিন্ত 

দুঃখের বিষয় -গঁচটা পরিচ্ছেদ ব্যতীত এ গ্রন্থের সম্তই আমাকে একা 

করিতে হইয়াছে। একই ব্যক্তিকে ধর্ম-মংস্কার পর্যন্ত সকল বিষয় 
লিখিতে হইলে, ফল যে আশানুরূপ হইতে পারে না, তাহা বল। 

নিশ্রয়োজন। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে যে সব ভ্রম প্রমাণ সহায় 

পাঠকগণের দৃটিভূত হইবে-_ভাহা! যদি আমাকে গুদ্ধ করিয়া জ্ঞাপন 
করেন তবে আমি কৃতজঞন্বদয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করিব। 
এই শ্রেণীর গ্রস্থকে 00 19 0869 করা অসম্ভব, কারণ ঘটনা! (8668) ও 

তানিক! (88158) প্রতিদিন নূতন নৃতন আকার গ্রহণ করিতেছে। 
ইহার মুন্রণ কাঁ্ধ্য দেড় বৎসর ধরিয়। চলিয়াছিল, সুতরাং কতকগুলি 

ঘটনা কিছু পুরাণো..বলিয়। মনে হইতে :পারে। ' অধিকাংশ ঘটনা ও 

তালিক। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত আনিতে চেষ্টা কন্ধিয়াছি। জনসংখ্যা সংজ্ান্ত 

ভালিকা ১৯১১ সালের আঘমনুমারী (09080) হইতে গ্রহণ করিয়াছি; 

কেননা .১৯২১ সালের জনগণনার ফল: প্রতিবেন আকার (খা) 

প্রকাশিত 1০৬০ তাহা রানা সর্ববা নিরাগধ + 
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ঘটনা ত প্রতিদিনই নৃতন হইতেছে; সুতরাং তাঁহার সহিত তাল বক্ষ 
করা এক মাত্র দৈনিক কাগজেরই পক্ষে সম্ভব, এ শ্রেণীর গ্রস্থের নয়। 

এই গ্রন্থ রচনায় ধাহাছ্ের নিকট সাহায্য পহিয়াছি তাহাদিগকে 
বিশেষভাবে আমীর কৃতজ্ঞতা জাঁপন করিতেছি । শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 
মহাঁশয় "উদ্ভিদ ও প্রাণি” পরিচ্ছেদ ছুটি লিখিয়া, আমার বন্ধু'সহাধ্যায়ী 

জীধুক্ত হীরালাল রায় (বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ) 
“ভারত শাসন? সন্ধে পরিচ্ছেদটি লিখিয়, ও আমার পড়ী শ্রীমতাঁ মুধামনী 
দেবী ব্রাহ্ম সমাজ ও 'আর্ধ্য সমাজ? প্রবন্ধ ছটি লিখিয়া দিয়া আমার 
ঘিশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাঁশয় 
ভারতের ভাষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহা 
সমযাভাবে ছাপা হইল ন| ; আগামী সংস্করণে সেটি থাকিবে। কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্তালক্বের অধ্যাপক আমার বন্ধু ও সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত উপেন্জীনারায়ণ 
মিত্র, ও বিজয় কুমার সরকার মহাশয় দ্বয়ের নিকট হইতে সাহা্য 
পাইয়াছি | 09010819081 ১0797 বিভীগের ভূতত্ববিদ্ ভরীযুক্ত বরদাচরণ 

বায়, এ বিষয়ক প্রবন্ধটি পঠি ও সংশোধন করিয়! আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
“বাধিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর শ্রীযুক্ত 
প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নূতন শাসন সংস্কার সন্ঘন্ধে আমাকে 

'জীযুক্ত মছনাথ সরকার মহাশয় ও জীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
"এই গ্রন্থের খশড়া-সচী ক্মস্তোপান্ত পাঠ করিয়া ও টিপপনী লিখিয়া 'জিয়া 
আমীর কি পর্ঘ্যস্তউপকার করিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পাকি ন]। 
বন্ধ ভ্রীফুত, বাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনায় ও মুগ্রোঙ্ষণে আমায় 
যেরূপ উত্যীহ দানকরিছাছেন তাহা তাহাই উপঘৃক্ত। 
এই গ্রনথপাগকনে যেপ্ফল পুস্তক 'আবন্তক্ষ হইয়াছে তাহীর- গায় 



/5 

লাভ করিয়াছি বলিয়া এইখানে বসিয়া ব্যবহার করিতে পারায় গ্রস্থ রুনা 
সম্ভব হইয়াছে । আমাদের মধ্যে জ্ঞানালো5নার দীপ যাহাতে মান 
না হয় সেজন্ত রবীন্দ্রনাথ নিয়ত গ্রস্থাগারের পু্টিসাধন করিয়! আমাদিগকে 

উৎমাহ দিয়া মনকে কতথাঁনি সতেজ রাখিয়াছেন, তাহা বাহিরের 

কাহারও জানা সন্তব নয়। 

তারপর, ভগবান্ ধাহাকে ধনে ও জ্ঞানে সমভাবে সম্পদবান্ 

করিয়াছেন-আমার বন্ধু কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের দান 

সাহায্য ও উৎসাহ বাতীত এই গ্রন্থ কখনে| প্রকাশিত হইত না । এই 

এ্থ “ৃধীকেশ সিরিজের” অন্তত করিয়া তিনি আমাকে সম্মানিত 
করিয়াছেন; তীহাঁকে ধন্তবাঁদ দিবার মতো! ভাষাও আমার নাই। ইতি 

রহ্চ্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন 
দিবার ৃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 





ক্ষিপ্ত সূচী 
প্রথম ভাগ--প্রাকৃতিক 

১। প্রান্তিক অবস্থা 
২। জলবায়ু 

৩। উদ্ভিদ 

৪। প্রীণী 

৫| জাতি-তত্ব 

৬। আয়তন ও জনসংখ্যা 

৭। নগর ও গ্রাম 

৮। জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি 

৯। অক্ষম ও অকর্মণ্য 
১০। উপজীবিকা 
১১। স্থানান্তর ও দেশান্তর গমন ".. 

১২। স্বাস্থা, মৃত্যু ও চিকিৎস! 

দ্বিতীয় ভাগ--এঁতিহাসিক ও সামাজিক 

১। জাতীয় আন্দৌলনের ইতিহাঁস 
২। ধর্মসংস্কার ও সংরক্ষণ | 

৩। বর্ণতেদ ৃ ্ন 

৪। জ্ঞান বিস্তার টি টা 

| তৃতীয় ভাগ--শাসনবিষয়ক 
১। ' ভারতশাসনপ্রণালী **" ৮ 
২। নৃতন শাসনমংস্কার 

ও। স্থানীয় স্বায়তশামন 
৪। করদ ও মিত্ররাজ্য 

১১ 

১৭ 

২১ 

২৮ 

৩৬. 

৪৩, 

৪8৪ 

৫১ 

৫৩ 

৭৫ 

৭৫ 

১৩৯. 

৯১৫ 

২২৭ 

২৫০ 

২৭৩ 

২৮৫ 
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৫1 জমিবনাবনত 
৬। আয় বায় 

৭। শিক্ষার ইতিহাঁন 
৮। আইন ও বিচার 
| গুরিশ ও জেল 

১*। মৈনিক বিভাগ." ৮ 

চতুর্ঘ ভাগ_অর্থ নৈতিক 

3। কৃষি '* রঃ 

২। জঁল-দেন 

৩। গো-পালন 

81 শিল্প ও বাণিঙ 

৫| খনিজ শিল্প 

ও৬। খনি ও ধাতু 

৭। ব্যবসায় 

৮1 রেনপথ 

৯। ছূর্ভিক্গ ও তাহার গ্রতিকাঁর 

১০ মমবায় ও যৌথ ধণদান সমিতি. *** 

পারার বটি 

৩১৩ 

৩২৮ 

৩৪৭ 
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৩৮৭ 

৩৯০ 
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8৩৪ 

০,8৭৬ 

8৯৪ 
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৫২৬ 

৫6০ 
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৫৭9 



বিস্তৃত সৃচী। 

প্রথম ভাগ--প্রাকৃতিক 

১ প্রাকৃতিক অবস্থা-_ভারতবর্য ও ভারভপীয্াজ্য ১, 
সীমান্ত, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ২, _হিমালয় ২৩১-- পশ্চিম সীমান্ত " 
৪২ পূর্বসীমাস্ত ৫_সমতল ভুমি ও নদী ৫,-_আর্্যাবর্তের ভূ-প্রকৃতি ও 
ইতিহাস ৮-দাক্ষিণাত্য ৯,__সমুদ্রোপকুল ১০। 

২। জলবায়ু--মৈঙ্ঘম বায়ু ১১ বৃটি ১২,১৩-বডবঞ্ধা ১৪, 
_ পরিশিষ্ট ১-_মাস হিসাবে বৃষ্টি, পরিশিষ্ট ২--বৃটির পরিমাণ ১৫,১৬। 

ও। উত্তিদৃ-_বহুবিধ বৃক্ষ ১+-উদ্টিদের প্রক্কৃতি হিসাবে 
সাতটি তাগ ১৮,১৯,-- কয়েকটি প্রয়োজনীয় গাছ ২০। 

৪। প্রাণী-_বিচিত্র জাতীয় গ্রাধী, বানর জাতি, বিড়াল জাতি, 
২১, কুকুর জাতি ২২, পতঙ্গধাদক প্রাণী, ছেদক প্রাণী ২৩,- 

খুরযুক্ত প্রাণী ২৪, আন্ত, তীমি জাতি, সাধারণ পর্গী ২০_ শিকারী 

পন্ষী, কাঁদাখোঁচা, হংসাদি, সর্প ২৬, কী ও কচ্ছপ, দীপ, মত্ত 

২৭_-গতঙ্গ ২৮। 
€। জীতি-তত্ব-_-জাতি শব্ধের বিভিন্ন অর্থ ২৮,-137৩98 গীত, 

স্বেতকাঁয় ২৯ _কৃষ্ণকাঁয়, ভারতের নৃতত্বের জটিলতা, বছু জাতির উপ- 
নিবেশ ও সংমিশ্রন ৩০-জাতি নির্ণয়ের সাধারণ উপাঁয় ৩১,-খর্পর 
বিদ্যা ৩১,--ভারতের জাতি সমূহের সাতটি ভাগ ৩২৩৪, উপজাতি 
৩৪-৩৬। রি | | 

৬। আয়তন ও জনসং খ্যা__আয়তন ৩৬ জনসংখ্যা, দেশীয়. 
রাজা, ভারতের লৌকবসতি ৩৭/__বাংলা, আসাম, বিহার-উড়িষ্! ৩৮, 
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_ সংযুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, উ-প- সীমান্ত প্রদেশ ৩৯,--বঘে, মধ্যপ্রদেশ, 
যাত্রাস ৪*-_করদ রাজা, লোকবসূতির তারতম্যের কারণ ৪১। 

৭। নগর ও গ্রাম-নগর ও সহর কাহাকে বলে, কলিকাতা 

৪২, গ্রাম ও শিল্পকেন্ত্র, বাড়ীপ্রতি লৌকের বা ৪৩। 

:৮। জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি--সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা হাস-ৃদ্ধির 

, সার, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের হাম-বৃদ্ধির কাঁরণ, বিবাহিতের সংখ্যা ৪৫, 

বিবাহিত হিন্দুর সংখ্যা, বিবাহিত মুদলমান, বাঁল্যবিঝাহ ৪৬,৪৭১-_ বিধবা 

৪৭,_. জন্মৃত্যুর বৃদ্ধির হার ৪৮,__ভারতবাঁসীর আাযুহাম ৪৯,_ ভারতবর্ষ 
ও ইংলণ্ডের অধিবাসীর পরমায়ুর তুলনামূলক তাঁলিকা ৫ | 

৯। অক্ষয় ও অকর্্মণ্য---১৮৮১১৯১১ পর্য্যন্ত তালিক1 ৫১, 

_উন্মাদ ৫১,-মৃক বধির, অন্ধ ৫২,-_কুষ্ঠ ৫২,৫৩। 

১) উপজীবিক।-_ইংলও ও ভারতের অধিবাসীদের মোটামুটি 
উপন্দীবিকা ৫৩, প্রাটীন গ্রাম ৫৪, কৃষি ৫৫,_খনি, শিল্প ৫৬_ 
চর্মব্যবসায়, ধাতু, শিল্প, বিবিধ ৫৭,-_ব্যবসায়ে তাঁরতবাঁসী ও সাহেব ৫৮, 
--সরকারী কাজে দেশীয়দের স্থান ৫৯,৬০।. 

১১। স্থানান্তর ও দেশান্তর গমন-_স্থানাস্তরে গমনাগমনের 

অভাব ৬০,_-ভারতের মধ্যে চলাফেরায় প্রদেশ সমূহের লাভ ও ক্ষতি' 

বহির্গমনের বাঁধা ৬১,_চলাঁফেরার তিনটি বাঁধা ৬২, _ বাংলাদেশের 
কৃষিক্ষেত্রে, আসামের চাবাগানে ৬৩,_বর্মার কলে ৬৪,__জনবৃদ্ধির 
সমন্ত। ৬৫১--সহরবৃদ্ধি, দেশীস্তর গমন ৬৬চুক্তিবদ্ধ কুলী ৬৭%,_-কুলি 

চালান ও আড়কাঁটি ৬৮৬৯,মরিশীস দ্বীপ, নাটাল, ডেমেরারা, ঘন্ঠান 
স্থান ৭*,__বাহিরের ভারতবাসীর ছুরবস্থা ৭১, কুলীর মধ্যে আত্মহত্যা 
৭২,--কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, প্রবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা ৭৩-৭৫। 

১২। স্বাস্থ্য, মৃত্যু ও চিকিৎম।--গ্রক্কতি ও স্বাস্থ্য ৭৫-- 
অতিবৃষ্টির ফল ৭১১- অনাঁবুির ফল, স্বাস্থ্যের উপর তাপ ও শৈত্যের 
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প্রভাব, বোম্বাইএর বাড়ী, ব্যাধির প্রকোপ ৭৭,_বাল্যবিবাহ, পুষ্ট 
থাস্ের অভাব, নারীক্ষয় ৭৮,_শিশুমৃত্যু ৭৯,- গ্রাম ও সহরের মৃত্যুহার 
৮*১_ভীর্ঘস্কানের অস্থাস্থ্া, লোকের অজতা ৮১,-_মেলেরিয়া ৮২, 

প্রাচীন বাংলাদেশ ৮৩,--মেলেরিয়াঁর প্রতিকার, কুইনাইনের চাষ, গ্লেগ 

৮৪,৮৫,-কলেরা, বসন্ত ৮৫, অন্তান্ত ব্যাধি, ইন্ফ্ুয়েঞা,। ৮৬ 
চিকিৎস। বিতাঁগ ৮৭,_-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল ৮৮," 
নারীদের বিশেষ ব্যবস্থা-'লেডী ডাঁফ রিন্ হাসপাতাল ফাও ৮৯,৯৭১__ 

অপমৃত্যু, আত্মঘাতী নারীর সংখ্যা ৯১,-_বন্তজন্তর উৎপাত, বন্দুকের পাশ 
৯২, ছুিক্ষ ও অনাহাঁর, জন্মমৃত্যুর হার ৯৩,_-পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের 

জন্মমৃত্যুর হার ৯৪ ও 

দ্বিতীয় ভাগ-_-এঁতিহাসিক 

১। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস-_সিপাহী বিদ্রোহাস্তে 
ভারতের অবস্থা ৯৫,-_ বাংলাদেশের বিচিত্র আন্দোলন, ব্রাঙ্গমাঁজের 

স্বাধীনতার বাণী ৯৬,-যুরৌপের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ সবস্ব 

রাঁজনৈতিকণুরু রামমোহন, ১৮৫১এ বৃটিশ এসোসিয়েশন স্থাপন 
৯৭-রাঁজনৈতিক ও অন্তান্ত আন্দোলন ৯৮,-__বন্ষের আন্দোলন ৯৯,--. 

রাঁজপরিবারের মহিত ভারতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, লীটনের শাসন ও দিদ্লী- 
দরবার ১০০, দুর্ভিক্ষ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা, সীমাস্তযুদ্ধ, অন্ত্রআাইন 

১০৯--দেশীয় মুদরাযনত্ের স্বাধীন! লোপ, দেশীয় শিল্পোক্নতির অস্তরায় 
১০২,_ইপ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন, মিবিল সার্ভিদ আন্দোলন ১৩, 
বিলাতে মিঃ ফসেটের আন্দোলন ১*৪,১০৫-__রীপনের শাসন ১*৫১_ 
ইল্বার্ট বিল ১৯৬--১৮৮২ শিক্ষা! কমিশন, ১৮৮৩ নেশাঁনেল কন্ফরেন্দ 
১০৭,--মি হিউম ও কংগ্রেস, বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস। ১৯৮১ 

কংগ্রেসের উদ্দেস্ঠ,। ১৮৮৫-১৯৭৫ কংগ্রেস, রাজনৈতিক ইতিহাস 
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৯৯৯,-১৮৯৬র গ্লেগ, কর্জনের শান ও শিক্ষা-মস্কার ১১০,-- 
বজচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা, ১১১,_বচ্ছেদ ১৯০৫, জাতীয় আন্দৌলনের 
মূল কারণ ১১২,৩,--থিওজফি ও হিন্দুসমাজ ১১৩১--বিবেকানন্দ 

ও বাংলদেশ, দয়ানন্দ ও পঞ্জাব, টিলক ও বোষাই ১১৪, ১১৫, 

_রমেশ দত্ত, নৌরজী ও ডিগ্বীর পুস্তক প্রকাশ ১১৬১৭ 
বিলাতী দ্রব্য.বজ্জন ব| বয়কট, রাখিবন্ধন ১১৮_স্ব্দেশী আন্দোলন, 
এন্টিসাকু্লার সোসাইটি, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ১১৯,-বরিশীলে পুলি- 

শের সহিত সংঘর্ষ, চরমপন্থী ও নরমপন্থী ১২*,-_-“ুগীস্তরে”র বিপ্লববাদ, 
রৃষ্ণরমখু ও যুরোপে ষড়যন্ত্র ১২১, পঞ্জাবনেতাদের নিবধীদন, প্রথম 
হত্যাকাণ্ড, মাণিকতলার বোমার মৌবদমা ১২২,__টিলকের কারাগার 
১২৩,__বাংলার নেতাদের নির্বাসন ১২৪, মৌসলেমলীগ, হিলমুদলমান 
বিরোধ ১২৫, মর্লী-মিন্টো সংস্কার, বিপ্লবকারীদের উপদ্রব, সম্রাটের 
আগমন ও বঙচ্ছেদ রদ ১২৬১৭,--পাবলিক সাবিদ কমিশন ১২৭,--১৯১৪ 

দ্ধারস্ত ও ভাঁরতরক্ষা আইন, অস্তরীণ ১২৮,--কংগ্রেস-লীগ, হোমরুল 
লীগ যুদ্ধে ভারতের দান ১২৯,__কোমাগাটামারুর কাণ্ড, অন্তরীগের 

বিকন্ধে আন্দোলন ১৩*,-_মণ্টেগ্ুর ঘোষণা, তুর্কীর পরাজয় ১৩১-২,- 
বফর-ইদে: অশীস্তি, ভারত-সচিবের আঁগমন ১৩৩, মহীত্া। গান্ধির 
কার্ধ্যাবনী ১৩৪,--শাসন-সংস্কার প্রকাশ, যুদ্ধশেষ ও সন্ধিসত| ১৩৫, 

রৌলঠ কমিশন ও বিল ১৩৬-৭,-_-পঞ্জাবে অশান্তি ও হণ্টার কমিটি, খলিফৎ 
ও মুসলমান সমাজ ১৩৮ । ? 

২। ধর্মসংস্কার ও সংরক্ষণ-_ভারতের বিবিধ ধর্ম, হিন্দুধর্ম 
১৩৯, বৌদ্ধ, জৈন, আঁদিম ধর্ম ১৪০,--ভাঁরতের বাহিরের ধর্ম ১৪১১২। 
্রান্গমমাজ ১৪২-১৫৬,_সসাধ্যদমীজ. ১৫৭-১৬৩,-_সুললমানধমিমাজ- 

সংস্কার ১৬৩-১৬৬,- পীর্সীধর্ম ১৩৬-১৬৯,শিবনারায়ণ পরমহংস ১৬৯- 

১৭১, আহঙদীস্ক ধর্মমত ১৭১-১৭৩, রাধালোরামী সংফঙ্গ ১৭৩-১৭৬, 
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_সদেবসমাজ ১৭৬-১৭৯,_-রামকৃষ্জ মিশন ১৭৯-১৮৩,_থিওজফি ১৮৩- 

১৮৬ অতাসঠি ধম দশরদায়, মালাজে মাঁধব বাংলায় চৈতনঠ ঈশা ১৮৭-৮, 
_-দাক্ষিণাত্যে রামামুজ, শৈব সম্রদায় ১৮৯,__লিঙ্গায়েৎ। তান্ত্রিক পুজা 
১৯০,--ভারতধর্ম মহামগুল ১৯০-১৯২,ঠাঁকুর দয়ানন্ন, জগঘ্ধ 
১৯২-৩। জৈন ১৯৩-৬,--বৌদ্ধ স্মাজ, শিখ সমাজ দিন 

ধর্মও সমীজ ১৯৮-২০২। 

৩। -বর্ণভেদ-_বর্ণ, উপবর্ণ ২০৩-৪,--শ্রেণী, গোত্র, পরিবার 

২০৪-?»--বর্ণ ভেদের উৎপত্তি ২০৬,__উপজাঁতির বর্ণভেদ ২০৭,--উপ- 

জীবিকাগত বর্ণভেদ ২০৮,_ কর্মীস্তর গ্রহণে নৃতন বর্ণ, সম্পরদায়গত ভেদ 
২*৯,--সঙ্কর জাতি, নেসনগত বর্ণ ২১০, স্থানপরিবর্তনে, আঁচারপরি- 
বর্তনে বর্থভেদ ২১১-২,--সমাঁজ শাসন ২১২-৩,-সকল বর্ণের 'জাতে 

ওঠার চেষ্টা ২১৩-৫। 

৪। জ্ঞান-বিস্তার- মুদ্রা ও বাংলা-অক্ষর, সাহিত্যের চারিটি 
ধারা ২১৫-৬_গ্রথম সাময়িক পত্রিকা ২১৭, ইংরাজী খবরের কাগজ, 
দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ, রামমোহন রায় ২১৮, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতাকর, 

ুদ্াযসত্ের স্বাধীনতা ২১৯,_তৎকালীন সাহিত্য ২২০,-তত্ববৌধিনী সভ। 

ও পত্রিকা, সমাজ বিপ্লব ও সাহিত্য স্যতি ২২১,-_ এডুকেশন গেজেট, 
দোমপ্রকাশ, অমৃত বাঁজার পত্রিক! ২২২,_স্থুলভ সমাচার, বঙ্ার্শন ২২৩, 

--এশিয়াটিক সোসাইটি ২২৪,--মিউজিয়াম ২২৫,--অন্তান্ত সমিতি ২২৬. 

তৃতীয় ভাগ্-_শাসনবিষয়ক 

১। ভারত শাসন প্রণালী- _ইউইওিয়া কোম্পানীর জনক, 
ইংরাজসব্ন্ধের 'যুগ-বিভাগ ২২৭,--ইংরাঁজ. বণিকের বাজাজয় ২২৮, 

ফোম্পাঁনীর বিটারদত! ২২৯,-ভারত শাসনের গ্রাতি- পালে মে্টের সৃষ্টি 

পাত) বেগুবেটং আইম ২৩৯-পিটের ভাঁরতসবস্থীয় আইন :২৩১,, 



ঠা 

১৮১৩/৩৩/৫৩ চার্টারত্যাক্ট,. কোম্পানীর হাত হইতে পালণমেন্টের 
শাসন ভার গ্রহ্গ, ২৩২, ই্ডয়। কৌন্সিল, .ভারতসচিবের ক্ষমতা 
ও কার্ধ্য ২৩৫-৬--তবধাক্ষ সৃভার সন্ত, কার্ধ্য বিভাগ ২৩৭। 

.. ব্যবস্থাপক সভ|_বড়লাটের ইতিহাস, মা্রাম ও বোস্বাইএ 
আইন প্রণয়ন সৃভা.২৩৮,_-১৮৩৩, ১৮৫৩ চার্টার আযাক্ট ও ব্যবস্থাপক 
সভা | ২৩৯১--১৮৬০ সালের ইত্ডিয়৷ কৌন্সিল আ্যাক্ট, ১৮৯২ সালের সংস্কার 

২৪*,-_মর্লী-মিপ্টো সংস্কার ২৪৯, ব্যবস্থাপক সভার .ক্ষমত্তা ২৪১১২, 

প্রাদেশিক ভাগ বিভাগ, প্রাদেশিক শাঁসন ২৪৩)--লাটের, ছোটলাটের, 

চীফ-কমিশনারের শাসন ২৪৪,--বিভাগ ও কমিশনর, জেল! ও ম্যাজিষ্ট্রেট 

২৪৫, স্থানীয়শীসন ২৪৬,_-পরিশিষ্ট ৯ ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভার সত্য 
সংখ্যা ২৪৭ ৮, পরিশিষ্ট ২__বাংলার ব্যবস্থাপকসত| ২৪৯ । | 

২। নূতন শাসনসংক্কার_মিঃ মন্টের ঘোষণাপত্র ২৫০, 
সংস্কার প্রতিবেদন ২৫১-২। প্রার্দেশিক শাসন সংস্কারের উদ্দে্।২৫২-৩, 
»"রাজস্বের ভাগ ২৫৩, প্রাদেশিক কর ধার্য্য ও -কার্য্যনিব্ণহক 

সভ। ২৫৪-৫বৃহত্বর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক আভা ২৫৫,-গভণরের 

ক্ষমতা, সরকারী বিল ও গাও. কর্মিটি ২৫৬-৭/__রাঁজস্বের. ক, 
বাহিরের কমিশন ২৫৭-৮| ভারত সরকার, যৃস্তীসভ| ও ব্যরস্থাপক 

সমিতি, মনোনীত, সভ্যসংখ্যা, সরকারী আইন ও কৌম্সিল জ্ছাব 
টি, স্থায়ী কমিটি, প্রিভি, কৌন্গিন ২৬৯। ইগ্ডিয়া অপিষ, ভারত 

সচিৰ ২৬১,_করদরাজ্য ও নৃতন সংস্কার ২৬২-৩। ফ্রান্চাইজ কমিটি, 
“নিবাচক হইবার যোগ্যতা ২৬৩,-নিবচকের সংখ্যা, মনোনীত সভ্য 

ই৬৪,--সভ্য “হইবার অনধিকারী, ভারতীয় ব্যবস্থাপর সষিতি ২৬৫ । 
“অপিত” বিষয়ের তালিকা, বিলাঁতে জয়েট- কমিটি ও ১৯১৯ সালের 
ক্জাইন পাঁশ ২৬৬-৭,:পরিশিষ্ট * বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক লভার সভ্য 

_ ২৬৮,পরিশিষ্ট ২__বাংজ! দেশের জেলা ও স্থানানুমায়ী নির্বাচন ২৬৯৭৯, 



. 34, 

পরিশিষ্ট ৩--শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধি ্ য ২৭৮_পরিসি্ট রি 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি ২৭২। : রা 

| স্থানীয় স্বায়ভ-শাসন-_ সহর ও গ্রামের বাসিনার অনু 
গাত, গ্রামপ্রতি লোকের গড়ে বাঁস ২৭৩,-_ছুই শ্রেণীর গ্রাম, উত্তর-পশ্চিম 

ভারতবর্ষ, মাদ্রাস ও বোঁষাইএর পূর্বের গ্রাম্য শাসন ২৭৪-৫,__বাংলাদেশ 
ও অন্যান্ত স্থানের অবস্থ৷ ২৭৬,--১৯১২ সালের আঁইন ২৭৭। মুান্সি- - 

পাঁলটি ২৭৭--২৮*। লোঁকাঁল বোর্ড ২৮০-২৮৩, জেল] ও লোকাল 

বোর্ডের তালিকা, সভ্যসংখ্যা, আয়, মাঁথা পিছু কর ইত্যাদি ২৮৪। 
৪। করদ ও মিত্ররাজ্য__করদরাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা, 

পাঁচ শ্রেণীর করদ রাজ্য ২৮৫, ইংয়াজদের সহিত করদরাজোর সনব্ধ 

২৮৭_প্রীদেশিকশীসনের সহিত যাহাদের দ্ধ ২৮৮,--করদরাজাদের 
সর্ভঘ ও দাদীত ২৮৮৯১ শিক্ষা, , যুদ্ধসঙ্জা ২৮৯ । বড়োদা ২৯০-৩০* । 

হারদ্রাদাদ ৩*১-৪। মৃহীশূর ৩০৪-৯। কাঁশ্ীর ৩০৯-১২। 

৫। জমি-বন্দবন্ত--জগির মালিক কে? হিন্দুযুগ ৩১৩, -মুদল- 
মানযুগে জমি বন্দবন্ত ৩১৪,-_-কোম্পাঁনীর যুগ'৩১৫,-_চিরস্থায়ী বন্দবন্ত 
৩১৬, -মধ্যপত্ব ৩১৭। মাদ্রাসের ভূমিব্যবস্থা। ৩১৮-১৯,বোদ্বাইএর 
ব্যবস্থা ৩১৯,- উত্তর-পশ্চিম ২ '-মনবগী ও রাযতচারী ৩২১। 
চিবস্থায়ী ও অস্থায়ী বন্দবন্ত ৩২৩। " নং 

৬1 আয় ব্যয়__আঁয়, রাঁজন্বের উপাঁঘ, ' ভূমিকর, ৩২৮ 

আফিম ৩২৯/--লবণের সরবরাহ, নংগ্রহের উপায়, লবগকর ৩৩০-১,- 
আবগাঁরী বিভাগ ৩৩১,--বাঁণিজ্যশুক্ ৩৩২-৩১-আয়কর, প্রা 
কর ৩৩৬-৪-্ঠাম্প, রেজিারী, বনি সমগ্র বীজঙ্থ ৩৩৫, খাপ 
রাজন্ব ৩৩৬। ব্যয় ৩৩৬, খণ ও তাহার ছার ৩৩৭) 'জীতীয়" খন ৩৩৮, 

সামরিক বয় ৩৬৯০৯ রাজন ' আমাযের ব্যয়, কর্মচারীদের বৈতন 



১০. 

৩৪০-৪১,-_নৃতন বাজেট, বিবিধ ব্যয় ৩৪২,--১৯** লালের দুর্ভিক্ 

বৈঠকের এক দল সভ্যের মত ৩৪৩-৬১--হৌমচার্জ ৩৪৭1... 

51. শিক্ষার ইতিহাঁস- শিক্ষার. তিনটি ধারা, কোম্পানীর 
মান্রাসা ও সংস্কৃত কলে স্থাপন ৩৪৮,__ওয়েলেম্দীর কলেজ, খুষ্টধ্ম- 
প্রচারে কোম্পানীর আপত্তি ৩৪৯,--১৮১৩ সালের প্রদত্ত শিক্ষার ব্যয় 
৩৫*-_হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, শ্লীরামপুরের কলেজ ৩৫১, 
বিশপ কলেজ, জেনারেল আসেমরী প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৩ হইতে থুষ্টানদের 

অবাঁধ আগমন ৩৫২,_-সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ১৮২৪, শিক্ষিত সমাজের 

দুই দূল, লর্ড মেকলের মন্তব্য ৩৫৩,-_ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে কোম্পানীর 

স্বার্থ ৩৫৪,__আযাডমের প্রতিবেদন ৩৫৫,-লর্ড হাঁর্ডিংজের ঘোষণা, 

মুসলমানদের পাঁশ্চত্য শিক্ষায় বীতরাগ ৩৫৬,_ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, 
মাদ্রাস ও বোতাইতে শিক্ষাব্যবস্থা ৩৫৬-৭,-১৮৫৪ সাঁলে উড্সাছেবের 

প্রতিবেদন ৩৫৭,__বিশ্ববিষ্তালিয় স্থাপন ১৮৫৭-১৮৮২-১৯০২ পর্য্যন্ত শিক্ষার 

অবস্থা, শিক্ষাকমিশন ৩৫৮-৯,--১৮৮২-১৯০২ পর্য্যস্ত শিক্ষার অবস্থা! 

৩৬*-১,--১৯০২ সালের কমিশন ৩৬১-২,-১৯০৪ সালেযুনিতা্সিটি আযাক্ট 

৩৬২-৩,_বর্তমান অবস্থ। ৩৬৩১-_স্যাড়লার কমিশন ৩৬৪ বিশ্ববিদ্তালয়ের 

শাসন প্রণালী ও কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ব্যবস্থা ৩৬৫-৬-_সরকারী 
কলেজ ও স্কুগন ৩৬৬৭, নারীশিক্ষাণ অন্তান্ত শ্রেণীর শিক্ষা ৩৬৭, মুসলমাঁন- 
দের শিক্ষা, স্কুল কলেজের সংখ্যা ৩৬৮, - মরকারী শিক্ষার বাবস্থা, টেক্ 

নিক্যাল শিক্ষা, ৩৬৯-৭০,-_মাহেবদের শিক্ষা ৩৭১, সরকারী কমচারী ও 
তাহাদের বেতন ৩৭১-২,-শিক্ষিতের সংখ্যা ৩৭৩-৪,--শিক্ষার জন্ত ব্যয় 

৩৭৫)_-টেকনিক্যাল শিক্ষা ৩৭৬-৭,--শিক্ষিতের অনুপাত, শোহ্যরী 

৩৭৮, ধ্্ম হিসাবে শিক্ষা মাথাপিছু ব্যয় ৩৭৯। 

.৮। আইন ও বিচার”-দেওয়ানী, দেওানী ওকি 

অর্থেওয়ানীবিচারের ইতিহাস ৩৮০,_-১৮৩৩সাঁলে ল-মেঘর, হাইকোর্টের 
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প্রতিষ্ঠা ৩৮১ / মুলেফ, সাবজজ ও জজের কর্তব্য ও অধিকার ২ ৩৮২১-- 

ছোটআদালত ৩৮৩, ,-ফৌজদীরী আদালত, তিন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, 

৩৮৩,_-সেমন জজ, হাইকেটি, দায়রা, আপিল ৩৮৪, _রিফমে টারী, 
মোকর্দমার সংখ্যা ৩৮৫। 

৯। পুলিশ ও জেলা-_চৌকিদারী বসত, থানা, আউট পোষ্ট 
গ্রভৃতি ৩৮৭,_-গোয়েন্বা বিভাগ, কলিকাতার পৃথক্ ব্যবস্থা ৩৮৮,__ 
কারাগার কারাশ্রম ৩৮৯/_বিবিধ কারাগার ৩৯*। | 

১*। সৈনিক-বিভাগ-_ সৈনিক বিভাগের পূর্বইতিহাঁদ ৩৯০) - 

সিপাহীদের শক্তি, সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সৈন্ত-সংখ্যা ৩৯১-বিদ্বোহ 
শেষে সংস্কার, রুশভীতি ও দৈন্ঠবৃদ্ধি ৩৯৩১-_দেশীয় রাঁজাদের সৈন্ঠ- 

বাহিনী, ১৮৯১ সালের সংস্কার ৩৯৩, লর্ড কিচেনাঁর ও সৈম্ত বিভাগ 
শ্কার ৩৯৪, পৈন্য-সংস্থান ৩৯৫। যুদ্ধে ভারতসৈন্যের স্থান, সৈন্য 

হইবার উপযুক্ত জাতি ৩৯৬,_-গত যুদ্ধে ভারতের দাঁন ৩৯৭-৯,-_বিলাতে 

সৈন্য সংগ্রহে তারতের ব্যয় ৪০.,__দেশীয় সৈনোর বেতন, ইংরাজ সৈনিক 
ও কমচারীর বেতন, সৈনিক বিভাগের বিভিন্ন ভাগ ৪*১-২,-বর্ণ- 

বিভাগের ব্যয় ছি এশার কমিটি ৪০২-৩। 

চতুর্থ তাগ-__অর্থনৈতিক 

১ রা কৃষি__জনদধ্যা ও কৃষির জমি, শিল্প, কযকের সংখ্যা 

বৃদ্ধি, ৪০৪,-জমির শ্রেণীবিভাগ ৪০৫, কষি ও জলবায়ু $০৯--কের 

শিক্ষার অভাব ৪৯৭,--ডাঃ ভোয়েলকারের গ্রতিবেদন, ৪৯৮- -সারের অভাব 

ও রপ্তানী ৪*৯। কৃষিজাত, বাণিজ্য, পাট, পাটের জমির পরিমাণ 
পাটের কলের : ইতিহাস ৪১, ।-পাটচাষের ইতিহাস, প্রয়োজন, | 
অধিক পাট উৎপন্ন হয় ৪১১,_পাটের চাষ ও দেশের অবস্থা ৪১২ পট | 
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কলের লাভ ৪১৩ কৃষকের সংখ্যা ও গড়পড়তা জমির পরিমাণ, জমির 

উৎপাদিকা শভিহ্াস৪১৪, -খাস্ঘশগ্ত জনসংখ্যার অনুপাতে কম, পরিশিষ্ট 
১. কৃষি প্রধান পেশা ৪১৫, পরিশিষ্ট ২, ভূমিহীন দিনমজুরের সংখ্যা, 
কুকের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ ৪১৬,_-পরিশিষ্ ৩-জমির থতিয়ান 

৪১৭,__পরিশিষ্ট ৪,-উৎপন্ন শল্ত, ৪১৮-_-পরিশিষ্ট ৫ 
২। জলসেচন__জলসেচনের ত্রিবিধ উপায়, মোট বৃষ্টিপাতের 

পরিমাণ, কুপ ও কৃষি ৪২৮-৯__দীঘি ও কৃষি ৪২৯,-খালখননের ইতিহাস 
৪২৩, _জলমেচনে সরকারী ও বাক্তিগত চেষ্টা, জলকর ও সরকারী আয়, 

রেলপথ ও জলপথ ৪২৯,__খাল খননে ইং রাজদের কান্তি ৪২৫,_-জলকরের 
হার ৪২৬--করদরাজ্যে :সেচনের ব্যবস্থা, তিন শ্রেণীর খাল, নৌতার্যয 

খাল ৪২৭,_- পরিশিষ্ট ১২ । | 

.৩। গোপালন |_গে-মহিষের সং্যা ও অনুপাত ৪৩০১) 

_ ছধের অভাব ও স্বাস্থ্যহাঁনি ৪৩১,--গোঁজাতির অবনতির কারণ, (১) 

পঞ্ুধাস্ত ও গোচারণ. মাঠের অভাব ৪৩২/-(২ ) ভাল, জাতের ষাড়ের 

অভাব, (9) গো-মৃত্যু ৪৪৩১ গো- মৃত্যুর কারণ ৪১৪-৫। 

৪। শিল্প ও বাণিজ্য ।_বন-বিভাগ ৪৩৬৮ গঁদ জাতীয় 

সামগ্রী ৪৩৮-৪১,--লাক্ষ। ৪৪১-২,- মৌম ৪৪৩, স্নেহ পদার্থ ৪৪৩-৪,--- 

উদ্ডিজ্ঞ-তৈল ৪৪৪-৮,--উদ্ধায়ী তৈল ৪৪৯,৫২,--তৈলবীজ,তৈল ও খৈলের 

রপ্তানী ৪৫৩,-রউরেজ ও ছিপি কর্ম ৪৫৪-৬,প্রাণীজ শিল্দামগ্রী, 

চামড়া ৪৫৭,--আশশাল জিনিষ, তুলা ৪৬১ তুলার হিমাব, তুলার 

 ইতিহাম ৪৯২,_কাপড়ের কল ৪৬৩-্ৃতা ও কাপড়ের আমদানী 

ক্তানী ৪৬৪,বন শিলে ইতিহাস ৪৬৫,_ইংলগ্ডের সংরক্ষণনীতি,প্রতি- 

যৌগীতার ফল ৪৬৬__ইংলগ্ডের অবাধ বাণিজ্যনীতি, ভারতের বাণিজ্য 

শ্ন্ধ ৪৬৭, - দেয় বনতুশিল্পের উপর সত ১৬৮-৯,-_বঙগচ্ছেদ ও বন্শিল্পের 
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রক্ষা, তাঁতের কাপড়, ৪৭*-১১-_নারিকেল ৪৭১-৩,_কাগজ তৈয়ারী 

৪৭৩-৬,- রেশম ৪৭৭- খষধাদি শিল্প ৪৭৯, খাগ্ সামগ্রী, 

চা ৪৮১। . 

€। খনিজ শিল্প ।__কীচ ও কীচের জিনিষ ৪৮৪-৭ _ ভারতে 

কাচের আমদানী ৪৮৮ ,_ পরিশিষ্ট যুরোগীয় কারবার ৪৮৯-৯০)-- 

কাপড়ের কলের হিসাব ৪৯১ , পাটের কলের হিসাব ৪৯২,-_পাট' 

রপ্তানী, পাট- “কলের লাভ ৪৯৩ | 

৬। খনি ও ধাতু |__ভারতের হ্যা, প্রাচীন ভারতের 

ধাতৃশিল্প ৪৯৪,কয়ল ৪৯৫-৫০০_পেট্রোলিয়াম ৫০১-৫,লৌহ 
৫০৫-১২১- ম্যাঙ্গানিস ৫১২, ক্রোমিয়াম ৫১৩১- টাঙ্গমটন বা ওলফ্রাম, 

্র্ণখনি ৫১৪- -৬,_টীন ৫১৬, -তীত্র ৫১৭,--সোগা ও রূপা ৫১৮ 

আলুমিনিয়াঘ ৫১৯, পাথুরে চুন ও ঘুটং ৫২০,-খনিজ রঙ ৫২১/-- 

অভ্র, আস্বেসটদ্ ৫২১-২,_ স্যাগনেসাইট ৫২৩,মৌরা ও চীনীমাটি 

৫২৪,কিটকারী ৫২৫, লবণ, সৈদ্ধব লত্বর হদের, সামুদ্র ৫২৫৬ 
মণিমাণিক্য, প্রসিদ্ধ হীরক ৫২৬। 

৭ বাঁণিজ্য-__ প্রাচীনকালের বাণিজ্য, বাণিজ্যের কেন্্র ৫২৭, 

হিন্দুদের উপনিবেশ, মধযুগের বাণিজ্য ৫২৮ বর্তমানের বাণিজ্য, 

ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী ৫২৯.৩৯১--ভারতীয় ও বিলাতী বাণিজ্যের প্রতি- 

যৌগীত। ৫৩০-১,--রেলপথ জলপথ ও বাণিজ্যবিস্তার ৫৩১-৩_ দেশীয় 

জাহাজের. ইতিহাস ৫৩৩-৫,_-মাথাপিছু বাণিজ্যের ভাগ ৫৩১,--আমদানী 

ও রপ্তানীর সামগ্রী ৫৩৭-৮-_আত্তর, সীমান্ত ও উপকূল্য বাণিজ্য ৫৩৮৯, 

_-দেশহিসাবে বাণিজ্য ৫৩৯,_জাপানের উন্নতি ৫৪০,_-বুটিশ বাঁণিয্- 

নীতি, ভারত সরকারের আপত্তি ৫৪১- উবু নীতি ও অবাধ 

বাণিজ্য নীতি ৫৪৩। 



২ ভারত পরিচয় 

ভাবে সারি সারি খাড়া আছে যে, সেখান দিয়! কাহারো প্রবেশ সহজ 

নহে। পূর্বদিকে থাকে-থাকে পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে লা হইয়া বহুদূর 
পর্য্যন্ত বিদ্ৃত। পশ্চিমদ্দিকে হলা সুলেমান প্রসৃতি পর্বতশ্রেণী আফগনি- 

স্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত- 

মহাসমুদ্র, সে সমুদ্রের কুল নাই; প্রত্যক্ষভাবে কোনো! রাষ্ট্রের সহিত ইহাঁর 
যোগ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে জলপথ দিয়া সকল জাতির সহিত যোগা- 

যোগ সম্ভব হইয়াছে। 

ভারতবর্ধকে বাহিরের পৃথিবী হইতে প্রক্কৃতি:ছুই উপায়ে পৃথক 
করিয়৷ রাখিয়াছে। ভারতের উত্তরাশ তিনদিক হইতে পর্বতের দ্বার 

এমনভাবে বেষ্টিত যে, হঠাৎ কোনে। জাতির পক্ষে 

সেদিক দিয়! প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে । দাক্ষিণ!ত্য 

অসীম সাগর দিয়া ঘেরা,_বাহির হইতে সমুদ্রপথে 
কাহারও আস! বহু শতাব্দী পর্যান্ত স্বপ্নেরও অগোচর ছিল । সমুদ্রের 

দিক্ হইতে ভারত যে নিরাঁপ্ নয়, বুরোপীয়দের আগমনের পর হইতে 

তাহ! বুঝা গিয়াছে । 

ভারতের ভূপ্রকৃতিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের 

আলোচনা করিব।. ১। পরৰ্ত। ২। উপত্যকা । ৩। মাঁলভূমি। 

ভারতের উত্তরস্থিত হিমালয় পর্বত মাত্র একটা পাহাড় নয়; অ্ংখ্য 

পাহাড় থাকে-থাকে উঠিয়। গিয়াছে, ইহার মাঝে ম|ঝে প্রকাণ্ড উপত্যকা; 

সে সকল উপত্যকায় যুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি 

দেশ থাকিতে পারে। এই সকল উপত্যকায় যে 
জাতির বান করে তাহাদের রীতিনীতি, ধর্ম-বিশ্বাস, ভাব, ভাষ| সম্বন্ধে 

আমাদের জ্ঞান নিতান্তই পরিমিত। হিমালয় পূর্ব পশ্চিমে প্রায় দেড় 
হাজার মাইল, প্রস্থেও গড়ে প্রায় ছুইশ' মাইল। ইহাঁর উচ্চতাঁও সব 

জায়গায় সমান নহে। ইহার পাদমূলের উচ্চতা ৫** ফিটের উপর নয় 

ভারতের প্রাকৃতিক 

অবস্থ 

হিমালয় 



- কিন্ত সর্বোচ্চ শিখর ২১ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার তলদেশে তরাইএর 
বিখ্যাত বন_উপরে তৃণশূন্য প্রাণিশূন্য চিরতুষার। সুতরাং এত 
বড় পাহাড়ের নান! অংশে যে নানারপ জলবায়ু, নানারূপ উত্ভিদ্ 

ও প্রাণী থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। সেইজন্ত শীতপ্রধান স্থানের 
বক্ষাদি ও জীবজন্ত এবং মধ্য আফ্রিকার ্তায় উষ্ণ প্রধান স্থানের 

প্রাণীসমূহ হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। তরাইএর বনের প্রধান বৃক্ষ, শাল, 
শিশু, খদির, আবলুস এবঃ কার্পাস। হিমালয়ের পূর্বাংশে হস্তী, গণ্ডার 
বন্য মহিষ, রর নানা প্রকার পঙ্গী, কীট পতঙ্গ ও নানা প্রকার সরীস্থপ 
বাস করে।, পশ্চিমাংশে পাইন, অর্জুন, সেগুণ এবং দেবদার বক্ষ প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে । পা উ্ধ অংশে চাঁমরী গরু, কন্তুরিকা মুগ, বন্ঠ 

ছাগ ও মেষ, ভন্ুক ও নানা প্রকার শিকারী পক্ষী দৃষ্ট হয়। 

হিমালয় ভারতের আর্ধযসভ্যতাকে মোঙ্গলীয় প্রভাব হইতে রক্ষা 
করিয় যুগযুগান্তর ধরিয়। দাঁড়াইয়া আছে; তথাচ নূতন মানুষের সঙ্গ 
পাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়৷ এই পর্বতপ্রমাণ বাধা কাটাইয়৷ বনু পথিক 
উপত্যকা দিয়া গতীয়াত করিয়াছে। তিব্বত হইতে উঠিয়া শতগ্র নদ 
যেখানে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে -দেইথান দিয়া একটি গিরিসম্কট আছে। 
ইহারই সম্মুখে শিম্লাশৈল--ভারতদাআাজ্যের শাসনকেন্ত্র। দ্বিতীয় পথ 
আলমোরা ও নৈনীতালের নিকটবর্তী। স্থৃতরাং রাজনৈতিক দিক হইতে 
'র ছুটি স্থানের বিশেষত্ব খুব অধিক। তৃতীয় পথ শিকিমের ভিতর দিয় 
বাংলাদেশে আসিবার জন্ত.। এখান দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসাতে যাওয়া 
যা়। এই পথের সম্মুখে দার্জিলিং। দার্জিলিং যে কেবল মাত্র বায়ু 
পরিবর্তনের স্থান তাহ! নহে, রাজনৈতিক দিক হইতে ইহার বিশেষ 
সমধিক। হিমালযের এই তিনট প্রধান গিরিসঙ্ঘট বর্তমানে খুবই ু দুঢ ঃ 
এই সকল স্থানে সর্বণাই অনেক 'দৈত্ত থাকে। স্বতরাং দে. পথ দিয় 
কোনো বিপদের সম্ভাবন। নাই? 0 



রা 

ভারতের পশ্চিমদীাত্ত ইতিহালে চিবিখ্যারত। এখানকার পাহীড়- 
গুলি তৃপশূন্য বায়িশূন্য মরুতূমিসদৃশ, পূর্ব্দিকের একেবারে বিপরীত । 

আফগনিস্থানের বন্ধুর ও পার্বত্ভূমি হইতে ছুই 
কটি মাত্র নদীয় ধারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। 

যেখানে কাবুল নদী পাহাড় ভেদ . করিয়াছে, সেখানে থাইবার, 

গিরিসঙ্কট ৷ পশ্চিম হইতে অনেকেই এই পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। 
এই গিরিসঙ্কট তেদ করিয়া বোধ হয় আর্চগণ ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন; এই দ্বার দিয়াই শক্, হুন, যুকি শ্রীক্গণ আসিয়া" 
ছিল। এই পথ দিয় পাঠান আসিয়া ভারতে নূতন ধর্ম দিয়াছে, 
মোগল আসিয়া নূতন সভাতা স্থষ্টি করিয়াছে। স্থৃতরাং ইতিহাসে পশ্চিম 
দীমাস্ত স্থপরিচিত। সেইজন্ত ভারত সরকার এই দ্বারটিকে ন্মদৃ করিবার 
ন্ত বু কোটি টাকা বায় করিয়াছেন ও এখনো! গ্রতি বংসর করিতেছেন। 
এই পথ ব্যতীত আরও কয়েকটি পথ আঁছে। তাঁহাদের মধ্যে “বোলন 
গিরিসম্কট সমধিক নিখ্যাত। কিন্তু বৌলন-পথ ভারতে প্রবেশের পক্ষে 
আদৌ অনুকূল নৃহে। ইহার কারণ তাহীর উতয় দিকে মরুভূমি-- 

একদিকে বেলুচিন্থীনের মরু, অপর দিকে সিন্ধু ও রাঁজপুতানার “থর”; 

আসিবার পথে মরুভূমি, গিরিসম্কট পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াও 
আবার মরুভূমি; সুতরাং বাহিক্নের শক্রর লোঁভ করিবার মত এপথে 
কিছুই নাই। নানা কারণে ভারতের সীমান্ত বহদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া 

পড়িয়াছে। এখন বেলুচিস্থানের মালভুমিতে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত দুরারোঁহ পর্বত দ্বার! বেষ্টিত না 

হইলেও দূ্ভেন্থ অরণ্য ও অসভ্য জাতির ছারা সমপূদিপে রুদ্ধ। পূর্বদিকে 
পাহাড়গুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে সমস্রালে বিস্তৃত । 
মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা, যাইবে 

যে, তিঝাতের ূ রবপ্চদ ্থ-পাহাঁড়গুলি পৃথিবী সথট হইবার সময়ে যেন 

পশ্চিম সীমান্ত 

পূর্ব সীমান্ত 



পরারতিক অবসথ ৫ 
মোচড় খাইয়া বাকি বর্মাদেশে উত্তর-দক্ষিণে লক ছুইয়া' গিয়াছে |. সমগ্র 
উত্তর বর্ষা পাহাড়ে পরিপূর্ণ? এ ছাড়! পূর্বদিকে খুব বৃষ্টি হয় বলিয়। 
এখানকার পাহাড়গুলি বনে পরিপূর্ণ । এখানকার গছনবন ও দুলা 

প্বতশ্রেণী পার হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা কঠিন ব্যাপার? 
সেইজন্য দেখা যার, ভারত.ইতিহাসে যাহাকে দেশ-আক্রমণ বলে তেমন 

ব্যাপার পুর্বদিক হইতে কখনো হয় নাই। তবে মোঙ্গলীয় গীতজাতির 
অনেকগুলি শাখা ছাকুনীর ভিত্তর দিয়! ছুই চারিটা কণার মত বাংলাদেশে: 
প্রবেশ করিয়াছিল। মণিপুরী, তিপ রা, লুশাই, খাশিয়া, নাঁগা, গারো, 

প্রভৃতি তাহাদের নিদর্শন। আসামের উত্তরপূর্ব কোণ সম্বন্ধে ইংরাজ 
সরকারের জ্ঞান বহুকাঁলাবধি নিতান্তই কম ছিল, অথচ 'সেইখানেই চীন 
সাধাষণতন্ত্রের রাজ্য আরম্ত হইয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বে সেখানকার 

“আবর” নামে এক আদিমজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধীভিযান পাঠাইয়। ব্রিটাশরাজ 
এই পুজীভূত অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। 

বছুকাল পূর্বে--কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহ! কেহই জানে না__ 
ভিমালি় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। শিমলার নিকটস্থ শিবালিক পাহাড়ে যে 

অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল পাঁওয়! গিয়াছে, 
_ তাহার অনেকগুলির নিদর্শন কলকাতার যাদুঘরে 

আছে। দাক্ষিণাত্য তখন উত্তরভারত হইতে পৃথক। অনেকে অনুমান 

করেন, আফ্রিকার সহিত তখন ইছার যোগ ছিল। হিমানয-পাছাড়ধোয়া 
মাটি ক্রমে ক্রমে সাগর ভরিয়| পঞ্জার, সিদ্ধ, গ্জা-উপত্যকা ও আসামকে 
দীরে বীরে গড়িয়া তুলিয়াছে। 

হিলুস্থানের নদীগুলি দেশগঠন ও ধ্বংসের কার্য একাধারে করিতেছে। 
এখানকার নদীগুলি উ্ভ পর্বতের ম মধ্য দে ৪ টরোগ বনজ জেত্রে 
নামিয়া আসে। তা ধসাই 

সমল ভূমি ও নদী 



ইহার ১৮* মাইল দৈ্ধোর হ মো ৮৬৪ ইল পাহাড়েই অবস্থিত) 
এই পথ আসিতে সিন্ধু ১৪০৭ ফিট নামিয়াছে এবং তাহার পরে অর- 
শিষ্ট ৯২ শত মাইল ২০০* ফিটু মাত্র নামিয়াছে।, পঞ্জাবে (সিন্ধুনদের 

সংহারমূত্তি_সিদুপরদেশের ব্দীপে তাহারই হজনমৃত্তি দেখা ষায়। 
আলিকজেও্ারের সময়ে সিশ্কুর মোহন! যেখানে ছিল, এখন সমুদ্র সেখান 

হইতে অনেক দুরে। দিন্ধুর অন্ঠান্ত উপনদীগুলিও সিল্ধুর যায় ধবংসকার্যয 

করিতে নিপুণ বটে তবে গড়িবার শক্তি ইহাদের নাই। এইজন্ত পঞ্জাবে 

প্রাচীন আর্যদের কোনো কীত্তিচিহ্ এখন দেখিতে, পাওয় যায় না, 
সমন্তই নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে । 

_ হিনদুস্থানের একটি পর্বত উত্তরভারভের নদীপথের ধারা বালাই দিয়াছে | 
শিবালিক পর্বত মধ্যে থাকায় শতদ্র ও গঙ্গ। খুব কাছাকাছি স্থান দিয়া 

্রবাছিত হইয়াও বিভিন্ন দিকে গতি লইয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে: 
গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি। পাহাড়ের মধো প্রথম ১৮০ মাইল পথ' আসিতে 

গঙ্গা প্রায় ১৩ হানার ফিট নামিয়াছে। তাহার পরই সমতল তুমি; 
সেই ১৩৭০ মাইল পথে গঙ্গা হাজার ফিট নামিয়াছে। সেইজন্ এখানে ইহার 
গতি মন; বাংলাদেশে আসি! প্রতি মাইলে ৪ ইঞ্চি মাত্র নামিয়াছে। এবং 
কলিকাতার দ ক্ষিণে সে বেগ আরও হাস পাইস়াছে। গঙ্গার পলিতে দক্ষিণ 

বঙ্গ গঠিত হইয়াছে ও আজও সুন্দর (নু'দোর) বনের বনধীপ নির্শিত হইতেছে । 
বাংলাদেশের এই গঠনকার্ধ্ে আরও অসংখ্য নদীর মধ্যে ্ ্ষপু্রের স্থান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিব্বত হইতে এই নদী উঠিলেও জলপথে তিব্বত 
হইতে এদেশে আদা-যাওয়া করা যায় না। : ইহার কারণ ভিব্লত অতি উচ্চ 
মালতৃমি; দেখান হইতে আসামের কোধে যখন রষপুত প্রবেশ করে তখন 
সেখানকার জলজোত খুবই প্রখর হয়। এই নদী প্রচুর মৃত্তিকা আনিয়া বল 
দেশকে গড়ি তুলিতেছে। কিন্তু গঙ্গা একদিকে ফেনসড়িজেহে সঙ্গে মগ 
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বিশাল জলরাপিতে গ্গ! র্ নং ধারা পড়াতে: গঙ্গার ৰ্গ কিছুৎংপরিমাণে 

বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ও ফলে ইহার পলিমাটি. বাং ংলাদেখের অন্থান্ ছেটি 
খাটো নদনদীর- গর্ভ ভরাট করিয়া জলের পথ বন্ধ-করিয়। দিতেছে। ইহার . 
ফলে বাংলায় জল চলাচলের, প্রাকৃতিক পথগুলি বন্ধ হইয়া আদিতেছে । 

ঘনুস্থানের সকল, দাই যে হিমালয় হইতে উদ্িাছে তাহা নহে 
মধ্য-ভারতের মালভূমি হইতে অনেকগুলি নদী গঙ্গ। ও যমুনায় অসিয়! পড়ি 
যাছে। হবে তাহাদের প্রকৃতি অগ্যননপ; বৃংদরের অধিকাংশ সময়েই র্ 

দের অনৃগ্ত জলধারা বালুরাশির মধ্য দিয়া বহিতে থাকে; বর্ধাকালে 

চারিদিকে মৃত্তিকা-মিশ্রিত জলরাশি লইয়া ইহারা ক্ষিগ্রবেগে ছুটিয়া চলে। 
এই সকল নদী নৌতার্্য নহে, কারণ বর্ধাকালেই ইহাদের, আত প্রবল, 

অন্ঠান্ত সময়ে জল এত অল্প থাকে যে ইাটিগা নদী পার হওয়া যাঁয়। 

হিন্ুস্থানের নদীগুলি কৃষির খুব বড় সহীয়। অনেক নদী বর্ষাকালে 

কূল ছাপাইয়া বৃহুদূর পর্বাস্ত ভিজাইগা দেয়; অন্ত অনেকগুলি হইতে কৃত্রিম 
উপায়ে জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করা যাঁয়। এই সকল নদীর মৃত্তিকা পাহাড় 
হইতে আসে বলিয়া খুব তাজা সারের কাঁজ করে। এছাড়া হিন্দস্থানের 
বিশেষতঃ বাংলা দেশের নদীগুলি বড় রাজপথ বিশেষ । গঙ্গার প্রীয় হাজার 

মাইল (কাণপুর পর্যন্ত) নৌকা করিয়া যাওয়| যার। কিন্ত সিন্ধুর মোহন! 

হইতে চার মাইল মাম নৌতার্ধয। ;এদিকে ব্রদ্পুতর, বাহিয় ভিতরগড় 
পর্যন্ত নৌক! এমন কি বড় বড় জাহাজও যাইতে পারে। | 

এক কালে এই সকল নদীই ছিল ভারতের বাণিজ্যের পথ । ছোটখাটো 

বণিক ব্যাপারীরা গ্রামের জিনিষ সংগ্রহ করিয়া ছোট নৌকা বা 
পান্ধী করিয়া নিকট হাটে যাইত; আবার বড় বড় ব্যবদাযীরা গ্গা- 

তীরস্থ তীর্থস্থান ও. রাজধানীগুলিতে বাণিজাসস্তার লইয়া উপস্থিত 
হইত। ধর্তমানকানে নদীপথে থে. বাণিজ্য চলে তাহা নিতাস্ত সামান্ত না. 
হইলেও সমগ্র বাণিজ্যের ভূয় তুঙ্ছ। এখন রেলপথেই অধিক বাঁণিজ্য 
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চলে। গতর ' প্রধান অস্থবিধা (১) বাবসায় কারবারী আকারে 

করিতে গেলে ছোট ছোট নৌকা করিয়া জিনিষপত্র আনা-লওয়া পোষায় 
নাঃ অথচ বড় বড় ট্রিমার অধিকাংশ নদীতে চলে না। (২) নদীগুলির 

পথ ঠিক থাকে না, ইহারা গ্রায়ই পথ পরিবর্তনকরে। 
. প্রাচীন হিনুস্থানের সভাতার কেন্দ্র পঞ্চনদ না হইয়! আর্যাবর্ত কেন 
হইল, একথ| অনেকের মনে উদ্দিত হইতে পারে। ইহার একটা ভৌগলিক 

এ কারণ আছে। পঞ্জাবে দুই কারণে কোন জিনিষ 
আঁধ্যবর্তের ভূ-প্রকৃতি 

ও ইতিহাস চিরস্থায়ী হইতে পারে না। প্রথমটি প্রাককৃতিক__ 

সেখানকার নদী সমুহের অস্থিরতা । দ্বিতীয় হইতেছে 

রাজনৈতিক । "খাইবার গিরিস্বট সুরক্ষিত ন! থাকায় জাতির পর জাতি 

এখান দিয়! গ্রবেশ করিয়াছে; পঞ্জাব ছিল তাহাদের শিবির ও রপক্ষেত্র। 
কিন্তু আর্য্যাবর্ত বা গঙ্গা-উপত্যকায় প্রবেশ করা৷ সহজ নহে; এখানকার 
প্ররেশদ্বার সন্ধীর্ণ। রাজপুতনার মরুভূমি ও আরাবল্লীর পাছাড় একেবারে 
দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত; অপর দিকে শিবালিক দক্ষিগে বহুদূর 
প্যাস্ত নামিয়। আসিয়াছে; ন্গৃতরাং ইহার মাবখানে ষে জায়গাটি আছে 
তাহা নিতান্তই মঙ্কীর্ণ। এইস্থানটাই প্রাচীন ইন্্রপ্রন্থ_-বর্তমান যুগের 

দিল্লী । মুগে যুগে এইখানে ধিনি রাজা হইয়াছেন তিনি বাঁহিরের শত্রুকে 

বাধ! দিতে সমর্থ হইয়াছেন; লোকেও তাহাকে রাজচক্রবর্তী বলিয়। মানিয় 
লইতে কুঠা বোধ করে নাই। এই দিল্লীর পতনের সে সম হিন্ুস্থানের 
পতল হইয়াছে। ইহারই নিকটে তারভের বিখ্যাত যুন্ধগুলি হইয়াছে। 

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, ফতেপুর শিক্রি, গাঁনিপথের তিনটি যুদ্ধ সবগুলি 

্বি্লীর নিকটে । সেইজন্ত মুমলষানর! আঙিয়া দি্পীতে রাজধানী করিয়াছে, 
ইংরাজও অবশেষে সেখানে রাজধানী উঠাইয়। লই গিয়াছেন। 

প্রান্তিক ভুগোলের মহিত ভারতের ইতিহালের সম্বন্ধ থে ক্মাডেছ্ ছাই 
ভাহার অন্যতম উদ্দীহরপ |, 



দাক্ষিণীত্য খুব গ্রীন: দেশ এখানকার উচ্চতা! গল্কে প্রায় তিন 
হাজার ফিট। এই উচ্চত। ক্রমেই দক্ষিণের দিকে বেশী। তিনটা পর্বত 

_. শেনী এখানকার তপ্রক্কতির সবচেয়ে বড় বিশেষস্ব। 

 বিন্বযাচপ ভারতের কটিবন্ধরস্যায় দাড়ায়! দাক্ষিণা- 
তাকে আর্ধ্যারর্ হইতে: সম্পূর্ণ পৃথক করিয়। রাখিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম- 

ঘাট নীলগিরি পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। এখানে একদিক হইতে আর 
একদিকে যাইতে হইলে পাঁলঘাটের গিরিসন্কট দিয়! যাইতে হয়। 

মোটের উপর দাক্ষিণাত্য বন্ধুর ও পার্বত্য । পশ্চিষবাঁট পূর্বদাট 

অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এখানে বৃষ্টি কম, ও দেশ বন্ধুর বলিয়া নদীগুলিও 

তেমন ভাল হুইন্তে পারে নাই। নর্মদা ও তান্তী ব্যতীত গৌদাবরী 
কৃষ্ণা, কাঁবেরী প্রভৃতি সমস্ত নদীই বঙ্গ নাগরে গিয়। পড়িয়াছে। এখাঁন- 

কার নদীগুলি গ্রশ্রবণ রূপে নি়ভূমিতে পড়াতে এই বিপুল শক্তিকে কাজে 

গাটাইবার চেষ্টা হইতেছে। মহীশ্র রাজমরকাঁর কাবেরী জলপ্রপাতের 
সাহায্যে বৈচ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহ বহুবিধ কাঁজে লাগাইতেছেন। 

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কৃষির পক্ষে অনুপযোগী হইলেও খনিজ পদার্থে 
সম্পদবান। কিন্তু শিল্পোক্নতি কেবল থনিজের উপর নির্ভর করে না; থনি- 

গুলি সহজে মনুযাগমনৌপোযোগী স্থানে অবস্থিত হইবারও প্রয়োজন 
আছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রধান ক্্থুর্ধা এই যে খনিগুলি সমুদ্র 
উপকৃল হইতে 'অনেকদুরে ; তারপর নিকটে বড় নদী নাই এবং নৌতার্যয 
খাল করিবারও ন্ুবিধ! কম। রেলওয়েই একমাত্র পথ; কিন্ধ জমি রনুর ও: 

সমগ্র দেশ পার্বত্য বলিয়া! রেলপথ নির্মাণের খরচ খুর বেশী পড়িয়া যায়। 
. এ সকল অঞ্চলে. লোকদ্ধনের বাদ, রুম ও আবন্তান্য প্রক্কারের কারবার 
না থাকা খরচের মযস্ক চাপ খদ্দিদারদের উপর পড়ে; সেই জন্য লাভের 
ভাগ খুব কমই থাকে। । এছাড়া আর একটা অন্ুবিধা এই যে ভারতের 
খনিগুলি তেসনভাবে দেশের নান! স্থানে ছাড়াইয়। নাই-_একস্থানেই 

াঙ্িণাতয 
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আবদ্ধ;  ফেমন_ভারতের কালার শতকরা ৯০ ভাগ রাণীগঞ্ ও বরিয়াতে 

আছে। এইরপ অসামঞজমা শিরোতির খুবই অন্তরায়। 
অমুদ্রোগকূল থাক না থাকা বকা আমাদের পক্ষে অবাস্তব ছিল। 
নী আগমনের পূর্বে সমুদ্র হইতে বিপদের আশঙ্কা কেহ কখনো 

| করে নাই। ভারতের উপকূল নিতীত্ত অন্ন নহে, কিন্ত 

তাঁল বন্দর হইবার মত স্থান দেখানে খুবই কম। উপ- 
কুগ খাকিলেই যে তাহা! বর নির্মাণের অনুকূল হইবে তাহা নহে। বাং 
দেশের দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূল থাকিলেও উপযুক্ত বন্দর নাই। উট্টগ্রা 
একটী বড় বন্দর বটে; কিন্ত বাংল দেশের এক কোণে থাকাতে তাহার 
পপ সুবিধা ব্যবদারীর! পাইতে পারে নী। সুন্দরবনের নদীনালা দিয় 
সুদ্রগামী জাহীঞ্জ আসিতে পারে না; এমন কি কলিকাতার বনদারেও ' 
বড় বড় জাহাজ: প্রবেশ করিতে কষ্ট পার। গঙ্গানদীর মোহনায় 
অত্্ত চর পড়ে বলিয়া সেখান দিষ্া আসা-ধাওয়। খুব কঠিন। বিশেষজ্ঞ 
ব্যতীত দমূদ্রগামী জাহাজগুলিকে পথ দেখাইয়া কেহই আঁনিতে 

পারে ন|। এছাড়া পূর্বে বলিাছি বাংলাদেশের নদনদীগুলিতে বালি 
পড়িয়া ভরিয়া আমিতেছে। গঙ্গার এই অন্বিধার সনদে রাতদিন সংগ্রাম 

করিতে হইতেছে ও দ্রেজিং মেশিন দিয় জল ঘুলাইয় নদীগর্ভকে ঠিক 
রাখিতে হইতেছে। এই সব কারণে কলিকাঁতার বদর রক্ষা করা খুব 
 ব্য়সাধ্য বাপার। এসব ছায় বঙ্গোপদাগরের ঝড়ও ু  বদর হইবাঁর 

পক্ষে বড় রকম অন্তরায়। | | 

মাদ্রাজের করম কি ঝড়ে উৎপাে, ভাল বদর ধা করা 
সুকঠিন। মাদ্রান্গের উপকূল আমশঃ [সাগরের মধ্য প্রবেশ করাতে 

বহদূর পর্যন্ত সাগরের জল 'ত্ান্ত কম -মেইজন্য জাহাজ: তীরে 
আিতে পারে না? 

পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমধাটি পাহাড়: লাগর হইতে প্রায় খাড়। হইয় 

মমুদ্রে।গকূল 
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উঠিরাছে। এই উপকূলে বারা মাদার জুবিধা কম। বর্তমানকালে 

কেবলমাত্র বদ্ধে ও প্রাচীনকালে বরোচ ৰা বর ও রা নর বিয়া 

খ্যাতি লাঁভ করিগাছে । ূ | | 

২. জলবায়ু 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র জলবায়ু দেখা যায়। পৃথিবীর আর 
কোথাও এমন বৈচিত্র্য, দেখা যায় কিনা সন্দেহ। বরের একসময়ে 

হিনুস্থানের এক অংশের ক্ষেত, খাল, বিল জলে ভরিয়া উঠে, অপর 

অংশে সপ্তাহের পর. সপ্তাহ মাসের পর মাস বৃষ্টির মুখ দেখা যায় না! 

বর্ধার সময়ে পার্বত্য প্রদেশে ও সমুদ্রুতীরে বায়ু. জলকণাঁয় পূর্ণ হয়; 

আর শ্রীন্ম ব' শীতকালে শৈত্যের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। 
ভারতের শ্্মা ও সম্পদ দক্ষিণের সমুদ্র হইতে যে হাওয়া আসে তাহার 

উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। মৈশ্গুম বাযু বৎসরে ছুইবার ছুইদিক 
- হইতে ভারতে বহিয়া আসে। - ইহার মধ্যে উত্তরপূর্ব 

দিকের বায়ু শীতকালে বহে। তখন হাওয়া: 
অত্ান্ত শুষ্ক এবং বৃষ্টির পরিমাণও নিতান্ত অর হয়। শীতের 
বৃষ্টি পঞ্জাবের শস্তের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় ; মাদ্রাজেও বৎসরে 
এই একসময়েই বৃষ্টি হয়। দক্ষিণে-বাতাস ফান্তন মাঁদ হইতে 

এদেশে বহিতে আরম্ভ -করে। কিন্তু জলকগাসমেত বায়ু আসিতে 
আরও তিন মাস কাৰিয়া যায়।.. সেই বৃষ্টি আর হয আমাঢ় মাসে । 
এই বর্ষা ও দৃক্িণে্াওয়া প্রায় আঙ্িন মাস পর্যন্ত ঈলে। দে সময 
হইতে হাওয়া দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া উত্তর পথ নিয় আসিতে স্থুরু করে) 
এই পথগরিবর্তনৈর “সময়ে আই্গিনে্ঝড় হয়। এবং দীতকাল হইতে 

মৈ্থমবাযু 



১২ ভারভ-পারচর় হা 

বর্ষাকালে বাযুর গৃতিপরিবর্তনের মময়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত কালবৈশাখী 
ঝড় হয়। | | 

দক্ষিণের মৈমুম বায়ু দৃাক্ষিণাত্যে লাগিয়৷ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ৃ 

যায়। ইহার একভাগ আরব সাগর দিয়া বন্ষে অঞ্চলে প্রবেশ 
করে, অপরভাঁগ বঙ্গোপসাগর দিয়া বঙ্গদেশে ও 

বর্মাতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে যে-হাওয়া প্রবেশ 

করে তাহা কোগাকুণিভাবে প্রবেশ করিয়াই সন্ুখের খাশিয়৷ পাহাড়ে 

আসিয়। ধাকী পায়। প্রথম ধাঁকা সেখানে লীগে বলিয়। চেরা পুঞ্তীতে এত 

টি য়। এই জায়গাঁটিতে বৎসরে গড়ে ৪৬* ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ১৮৬১ সালে 
৮০৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল; এখানে একদিনে ২৫ ইঞ্চি বৃষ্টিও হইয়াছে 
এখান হইতে বুষ্টির হাওয়! ধাকী খাইয়া পশ্চিম দিকে চলিতে থাঁকে--এবং 

_ ০০ শিসীশশীট টি সপ পপ আসিল 

উত্তরবঙ্গ, বিহার, যুক্তগ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যায়। মৈল্ুমবাধু 
যতই পশ্চিম দিকে যায় বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমিতে থাঁকে। ইহাতে 
বঙ্গদেশে ৮০৯৭ ইঞ্চি, বিহারে ৫« ইঞ্চি, যুক্ত প্রদেশে ৪০ ইঞ্চি, পঞ্জাবে ২৩ 
ইঞ্চি ও লিক্ধুতে ও ইঞ্চি মাত্র বারিপাতের ফল দীড়ায়।'. 

বাংলা দেশে বৃষ্টি নামিবার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে বন্বের পশ্চিমঘাটে 
বর্ধা নামে। এখানে, বর্ধার চারি মাসে প্রান ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। 

দাক্ষিণাত্যে আরব সাগর হইতে মৈম্থুম বাঁযু যতই পূর্ব দিকে বহিতে থাঁকে 
বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমিত্তে থাকে । আরব 'লাঁগরের বাষু ফিয়ৎপরি- 

মাণে গুজরাটে যা এবং আরও উত্তরে পাঞ্জাবের দিকেও ঘায়। সেইজন্ 
পঞ্জাৰের ও রাঁজগুতানার পূর্বিকটাতে বঙ্গোপসাগরের ও আরব সাগরের 
উদ্্ত হাওয়া মিলিত হইয়া! যে বর্ধণ করে, তাহা নিতাত্ত কম নয়। ভার- 

ডের বার্ষিক বৃষ্টির শতকরা ৯৭ ভাগ এই চারি মাষে পাওয়া যায়) 

ভারতের ফোথায় কোন্ সময়ে বর্ষা নামে তাহার তান্িথ দিয়ে দত্ত 
হইল $-- 



মালাবার .. ওরাভুনা . বাংশা  . ১৫ইজুন 
বোম্বাই |. ৪, বিহীর . ১৫ ১, 

দাক্ষিণাত নর সংঘুক্ত প্রদেশ 

মধ্য প্রদেশ. ১০ 7, ( পূর্বাধল ) ৪.2. 

মধা ভারত টিক 25১ €( পশ্চিমাঞ্চল ) ২৫ ১, 
রাজপুতীনা ১৫ গর্ব পঞ্জাব ৩০), 

এই বৃষ্টির উপর তারতের ধনপ্রাণ নির্ভর করিতেছে । ভারতের কৃষি 

সম্পূর্ণরূপে বর্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই বারিপাতের পরিমাণ 
বংসর হইতে বৎসরাস্তরে অত্যন্ত তফাৎ হইতে থাকিলে ক্লষির বিশেষ 
ক্ষতি হয়। ইহাতে শন্তগুলি অসময়ে ধুইয়া যায়, নতুবা পুড়িগা নষ্ট হয়। 

বৃষ্টি যদি না খামিয়া কিছু কাল ধরিরী পড়িতে থাকে, তাহাতেও চাষের 
সর্বনাশ হয়, শ্ত পচিয়! যায়; আবার কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টি না হইলেও শস্ত 

পুডিয়া যায়। সেইজন্য বৃষ্টি হইলেই ক্কষির উন্নতি হয় না_যথাসময়ে 

ও যথাপরিমীণে না হইলে ক্কষকের সর্বনাশ । 

ভারতের প্রদেশগুলির মধ্য গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টির পরিমাণ 

সাধারণতঃ কম; তার উপর সকল বৎসর সমান পরিমাণ হয় না। এই 
কারণে এই ছুইটি প্রদেশ অল্নাভাবে ও ছূর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশী ভোঁগে। 

প্রদেশসমূের মধ্যে বাংল! ও বর্ম কথঞ্চিৎ নিরাপদ এবং এই ছুই দেশে 
প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত বারিপাঁত হয়। ভারতবর্ষে কোথায় 

পুষ্টি হয় তাহার একটা তালিকা পরি শিষ্টে আবত্ত হইল। 
১৯১৮ সালে ভারতের সরবত বৃষ্টি খুব কম হইয়াছে) স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত 

ইতে ইহা প্রায় ৯ ইঞ্চি কম। কিন্তু ১৯১৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় 
২২ ইঞ্চি বৃষ্টি কম হয় এবং তারতের আর সর্বকরই বৃষ্টির পরিমাণ ৬২ ইঞ্চি 
বেন হয়। 



বর্ষার পূর্বেও ও শীতের পর্বে রে মৈম্থম বাস্ুর গতি পরিবর্তনের 
সময় ভারতবর্ষে ঝড় হয়; কালবৈশাখী ও আশিনে-ঝড় 

|. বাংলা দেশের খুবই স্ুপরিচিত। ১৯১৮ সালে ঢাকা 

ও পূর্ববঙ্গের সর্বনাশের কথা ত” সকলেই কাগঞ্জে পাঠ করিয়াছেন। . 

- ১৮৭৭ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বঙ্গলাগরে ও আরব সাগরে 

কতকগুলি ঝড় হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিয়ে দিতেছি) ইহা হইতে 
বুঝ যাইবে যে বঙ্গসাগরেই ঝড় বেশী হইয়। থাকে । | 

জান ফে মা এ মে জুন ভু আ সেঅ ন ডি 
বঙ্গ সাগর ০ * ১ ৪ ১৩ ২৮ ৪১ ৩৩ ৪৫ ৩৪ ২৮ 

'আরব সাগর * * * ২ ১৫ ২ ৪ 3 ১ ৫ ০ 

ভারতব্ষর জলবামুর এই বিচিত্রতা ইংরাজগণ বহুকাল.হইতে পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া আদিতৈছেন। ১৭৯৬ সালে প্রথমে মাদ্রাজে জলবায়ু পর্য্যবেক্ষণ 

আরন্ত হয়। ইহার পর এক এক প্রদেশে এক এক সময়ে এই পর্য্যবেক্ষণ 

সুর হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে ভারত সরকার যাবতীয় বীক্ষণাগারগুলিকে 
একত্রে বাধিয়াছিলেন”এবং প্রতিদিন ভারতের কোথায় কিরূপ তাপ, 

বাতাসের চাপ ও গতি, ঝড়ের সম্ভাবনা, কোন্দিকে, বৃষ্টির পরিমাণ কত 

প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ত করেন। তারতে চারটি 

প্রথম শ্রেণীর ও ২৩১টি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বীক্ষণাগার আছে। এছাড়া 

দামাজোর নানাস্থানে আড়াই হাজার বৃষ্টি মাঁপিবার বস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। 

এই মকল কেন্দ্র হইতে বারিপাত পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফল: প্রতিদিন 
আটটার সময়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শিমলায় গ্রেরণ করেন। সেখানে প্রতি 

 দিন“ভারতের মানচিত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত হয়। কলিকাতীর 
আলিপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর বীক্ষণাগার আছে। এছাড়া বে-দরকারী 
বীক্ষণীগারের মধ্যে কলিকাতা সেন্ট জ্যাতিযার কলেজের ন্্পা্ি বিখ্যাত। 

শপ জজ 

বড় বঝঞ্চ। 



 জববাযু ১৫ 

জলবায়ুর পরিশিষ্ট । 

ভারতবর্ষের কোন্ মাসে কত খানি বৃষ্টি হয় £_ 
জ্যৈষ্ঠ নয তত ২০৬ ইঞ্চি 

আষাঢ় এ এত 

আবণ টু *** ১১১৭২ 

ভাদ্র ০88, সি 

আঙ্গিন: : তত ৭. অহ, । ভু ও 

কাঠিক রী ০. - 52 

মতিবৃষ্টির দেশ-_ | 

নিয় ত্রহ্মদেশ * ২১২৩ ইঞ্চি 
পশ্চিম উপকূল নি উনি ইক, 

( মালাবার ) .. 

পশ্চিম উপকূল, নি ৮১১০৯ ৯ 

(কোঙ্কন) 
আসাম ্ তত 7... ১, ৯৮ ৮ 

বাঙ্গাল! (দক্ষিণ) ২ টি ৯২৪ 
পূর্ব বাঙ্গালা ০ 008৫9 

প্রচুর বৃষ্টির দেশ__ 8 ৪ 
পশ্চিম বাঙ্গাবা . 8 & সি 

মধ্য প্রদেশ ( পুর্ব) 582 



১৬ ভারঙ পরিচয় 

মাঝামাঝি বৃষ্টির দেশ-_ | 

উত্তর বর্মা : 28২ ইঞ্চি 
মধ্য গ্রদেশ ( পশ্চিম) | 

মধ্য ভারত ( পূর্ব ) | | ৪৫ » 

মধ্য ভারত ( পশ্চিম ) রি ৩৫ ॥» 

মাদ্রাজ ( উত্তর ) এটিও 8০৮ 
সংযুক্ত প্রদেশ ১. ৩৯ ৮ 
বেরার তা ৩১০ 
গুজরাট *** **। ৩৩ 

বন্ধে (দাক্ষিণাত্য) £ না 882 
হায়দ্রাবাদ ৮. রঃ ৩৫ , 

৩৬ রর 

সামান্য বৃষ্টির দেশ-_ 

মাদ্রাজ (দাক্ষিণাতা ) রি 17২৪৮ 
রাজপুতান! (পূর্ব ) “** 888-4০ টি৫ 

পাঁঞাব (পুর্ব ও উত্তর ) :** ০, 4০২88 
রাজপুতানা (পশ্চিম) ৮৮, টা ১২ 

পাঞ্জাব (দক্ষিণ পশ্চিম) ৭, 'ত ৫ 
সিসক | ৮ ৪? ৬ 

বেলুচিন্থান ০ হু ২ 
117006181 0826806915 01. 1. ০ [.]া. 

1. না. 70118) [0019 . 07016 ৭$04. 

19, 8.0. 01121--855891, ই 01889, 911010940-- 

0%7/15006 ঃ 1731? 

0. চ8১91800 08০) 91 1031: 1500000,, এ 

58108:-1590000)108 01 80৮8) [0018 (019, [) 



৩।. উদ্ভিদ 

ভারতবর্ষের স্তায় বড় দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু সেগুলির 
ভূমির প্রাক্কৃতিক অবস্থা! কতকট| একঘেয়ে রকমের, কাঁজেই সে সকল 
দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে অধিক বৈচিত্র্য দেখা যায় না। 

ভারতবর্ষের পাহাড় পর্বত এবং শিলামৃত্তিকাতে সে রকম একঘেয়ে 
ভাব গ্রায় নাই বলিলেই হয়; বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী ভারতে 
যত দেখা! যায়, অন্ত কোথাও দেকূপ দেখা যায় না। এখানে ১৭৬ শ্রেণীর 

মপুষ্পক উদ্ভিদের সতেরো হাঁজার জাতীয় বৃক্ষ উদ্ভিদ্তত্ববিদ্রা আবির 
করিয়াছেন। কিন্তু এগুলির সমস্তই যে ভারতের আদিম উদ্ভিদ তাহা 

বলা যায় না। বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের বহুকাল হইতে যোগ আছে। 
এই যোগন্থত্রে তিব্বত, সাইবেরিয়া। চীন, জাগান, আরব, এমন কি 

সাফ্রিকা এবং ঘুরোগ হইতেও অনেক উদ্ধিদ ভারতে আসিয়া বংশ বিস্তার 
করিতেছে বলিয়! মনে হয়। 

যাহা হউক, উদ্ভিদের প্রক্কৃতি-হিলাবে বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত ভারত, 
বর্ষে পূর্ব-হিমালা, পশ্চিম-হিমালয়, সিন্ধু প্রদেশ, গাঙ্গের প্রদেশ, মালব, 

 দাক্ষিণাত্য এবং ব্রদ্ষদেশ,-এই সাতটা ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। 
হিমালয় এই কথাটা গুনিলে একটা বড় পর্বতের কথা আমাদের 

মনে পড়ে। তখন মনে হয়, ইহার সকল অংশেরই প্রাকৃতিক অবস্থা 

বুঝি একই। কিন্তু তীহা নয, হিমালয়ের পূর্বাংশে বৎসরে 'গ্রায় একশত 
ইঞ্চি বারিগাত হয়। পশ্চিমের বাঁরিপাত কদাচিৎ ৪, ইঞ্চির বেশি হ্য়। 

হতরাং একই পর্বতের এই দুই আংগে একই রকমের উদ্ধিনা থাকারই 
কথা। অনুসন্ধান করিলে তাহাই দেখা ায়।- পূর্ব-হিদালয়ে অর্কিড 

জাতীয় উদ্ভিদ এবং মালয়দেশ-সথলভ' গাছপালাতে পূর্ণ। পশ্চিম-হিমালয়ে 



ভারতপরিচয 

এগুলির প্রায়ই ন্ধান পাওয়া যায় না। সেখানকার বন জঙ্গল মুরোপীয় 

উদ্ভিদ এবং বাঁশ'ও ঘাস জাতীয় গাছপাঁলাতে পূর্ণ। লার্চ, ওক্, লরেল্, 
ম্যাগেল প্রভৃতি অনেক ঘুরোপীয় উদ্িই দ্েখানকার জঙ্গলের প্রধান 
বক্ষ। পশ্চিমহিমালয়ে এই সকল, উদ্ভিদ কিছু কিছু থাকিলেও সেখানে 
দেবদারু, সিডার প্রতৃতিরই প্রান্ধয বেশি। 

দিন্ধ-প্রদেশকে মরুভূমি-বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার 

'পূর্বদিকেই রাজপুতানার মহাঁমরু অবস্থিত। কাঁজেই সিল্ধুগ্রদেশে 
বৃষ্টি নিতীস্ত অল্প হয় এবং ইহার ফলে সেখানে কেবল মরুতূমি-স্ুলত 
গাছপালাই অধিক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘপত্রী 

পাইন্ এবং শালই প্রধান। তা ছাড় শিমুল, লজ্জাবতী, কয়েক জাতি 
বীশও স্থানে স্থানে জন্মে। জলসেচনের সুব্যবস্থা করিলে সিন্ধু প্রদেশে 

সুখাছ্ধ ফলের গাছ জন্মানো কঠিন হয় না । 
ভারতবর্ষের যে অংশটী গাঙ্গেয় ভূখণ্ড বলির প্রসিদ্ধ সেখানে 

শীতাতপের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানেই বিচিত্র গাছপালা দেখা 

যায়। ইহার পূর্বাংশে বৎসরে প্রায় ৭৫ ইঞ্চি বারিপাত হয়, কিন্তূ 
পশ্চিমের বারিপাত ১৫ ইঞ্চির অধিক হয় না। বঙ্গদেশের শু স্থানে 
্রীক্মকাঁলে অনেক গাছেরই পাতা বরিয়া যায়, এমন কি ঘাঁস পর্যন্ত 
শুকাইয়া যায়।- ভূষি ক্ষারবহুল বলিয়াই উদ্ভিদের এই হুর্দশা। বন্নদেশের 
পশ্চিম প্রান্ত হইতে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায়, সরস ভূমিতে উদ্ভিদের 
প্রাচ্য ততই লক্ষিত হয় এবং শশ্তক্ষেতরের শ্টামলত! দর্শকমান্রেরই 
সি আকর্ষণ করে। আম বট ও তাল জাতীয় উদ্ভিদ এবং বাশই এই 
সকল স্থানের প্রধান বৃক্ষ। চাপা, শিমুল প্রভৃতি জাতীয় অনেক বৃঙ্ম এবং 

নানাজাতীয় গুন বঙঈদেশে গরু দেখা গেলেও দেগুলি এদেশে আদিম 
রুক্ষ নয় .বলিয়াই রিভোতিগে মনে করেন। এই সফল বৃক্ষ 
ভারতের অপর অংশেও দেখা যায়। 



উদ্ভির ১৯. 

সুন্দরবন নামক -জঙ্গলাকীর্ণ প্রকাণ্ড ভূভাগ বঙ্গদেশেরই দক্ষিণ 
সীমান্তে অবস্থিত। , সমুদরতীরবন্তীঁ বলিয়া এখানকার ভূমি জোয়ারের 
জলে ডুবিয়া যায় এবং এখানে বারিপাতও বেশি হয়। কাঁজেই সুন্দর 
বনের তূমি খুবই মরস। স্টুদুরি প্রভৃতি গাছ সুম্দরবনেই জম্মে। 
রা কাঠ আমাদের খুব কাজে লাগে। কয়েকটি তাল জাতীয় বৃক্ষও 
এখানে জন্মে। গ্লোলপাতার গাছ তাল জাতীয় বৃক্ষ । ঘর ছাইবার জন্ত 
গোলপাতার ব্যবহার হয়। তা ছাড়া মাদার গাছ এবং | ানাাতীর বড় 
ঘাঁসও এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। 

মালবার প্রদেশের ভূভাগ খুব সরস | দারা তাল এবং ং বীশই 
এই দেশের প্রধান উত্ভিদি। তা ছাঁড়া অর্কিড জাতীয় গাছও সর্বত্র দেখা 

ধায়। নীলগিরি পাহাড়ের' উচ্চত! প্রায় নয় হাঁজার ফুট। এই পাহাড় 
এককালে নানাজাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছন্ন ছিল। এখন আগুনে পুড়াইন়া ও 

গৌরুবাছুর দিয়! খাওয়াইয়! লোকে এই জঙ্গল ধ্বংস করিতেছে । 
যে সকল গাছের পাতা শীতকালে ঝরিয়া যায় এ প্রকার বৃক্ষের 

বন দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে প্রচুর আছে। সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে 
চিরস্তামল গাছেরই প্রাচ্র্য অধিক। পনেগুণ, পীত-শাল, টুন্, চন্দন 
প্রভৃতিই দাক্ষিণাত্যের প্রধান বৃক্ষ। এই প্রদেশের যে সকল স্থানে কৃষ্ণবর্ণের 
ুন্তিকা আছে সেখানে প্রচুর ার্পাশ রি হয় এবং সর্বত্রই বাবলা 
গাছ দেখা যায়। | 

হ্ধদেশের বৃক্ষাদির পরিচয় আজও রণ গা যা নাই। দেশটা 
যেমন বড় সেখানের খতুর বৈচিত্রযও তেমনি অধিক'। অনেক পাহাড় 

পর্বতে দেশ আচ্ছন্ন হইলেও, ইহার ভূমি খুবই. উর্বর । ব্রন্মদেশে প্রায় 
ছয় হাজীর জাতির পুষ্পক উত্তিদ্ আবিষ্কৃত হয়াছে। এখানে স্থটাগ্রদ 
উদ্ধিদ এবং অর্কিড অনেক দেখা যার।. কাছাড় প্রীহষ্ট প্রভৃতি আস দের 
গর্ত অংশের এবং চ্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা অনেকটা বশ্নদেশেরই মৃত । 



২৪. রি তারত-পরিচর 

গর্জন, সেগুণ এবং মেহগনী জাতীয় বৃক্ষ এই সকল স্থানের জন্গলে পাওয়া 

যায়। গর্জন গাছগুলির উচ্চতা প্রায় -ছুইশত ফিটের উপরে হয়, 
সেগুলির গু'ড়ির বেড় ১৫ ফিট পর্যস্তও হইয়া! দড়ায়। বেত এবং 

বীশ ব্রদ্ধদেশে যেমম অনায়াসে উৎপন্ন হয়, এমন কোনে! দেশেই হয় না। 

আমাদের দেশে যে সকল উত্ভিদ্ বিশেষ কাজে লাগে, তাহাদের নাম উল্লেখ 
করিতে গেলে বাঁশের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাল জাতীয় অর্থকরী 

'উত্ভিদের মধ্যে থেজুর এবং স্ুপারী প্রধান। এক যশোহ্র জেলাতেই 
প্রতি বংসরে একুশ লক্ষ মণ গুড় উৎপন্ন হয়। বাঁখরগঞ্জ জেলাতেই 

২৭,০৯*০ুপারীগাছ আছে। নারিকেল ভারতবর্ষের'আর একটি অর্থকরী 
বৃঙ্ধ। সাধারণ তাল গাছের কাঠঅনেক স্থানে নানাকাজে লাগানো হয়। 

'ছোটনাগপুরের শাল এবং মহুয়া: বৃক্ষ হইতে অনেক উপকার পাওয়া 
যায়। শাল কাঠে সুন্দর ও দৃঢ় কড়ি বরগা হয়। রেল লাইনের 

উপরকার কাঠও শালে প্রস্তত। ছোটনাগপুর এবং হিমালয়ের পার্বত্য 

প্রদেশ হইতে ইহ! আমদানি হয়। মহুয়ার ফল এবং ফুল উভয়ই দরিদ্রের 

খাগ্য, ইহার ফলের বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা জালানির 
জন্ট ব্যবহৃত হয়। খেদ নামক গাছ কাঠের জন্ত বিখ্যাত,_ইহার 
সারালো অংশই আবলুম্ নামে পরিচিত। পলাশ গাছের কাঠ 
অব্যবহা্ধ্য হইলেও, ইহা! লাক্ষীকীটকে আশ্রয় দেয় বলিয়া! আমাদের . 

আদরণীয়। আসান গাছে তদরের পোকা জন্মিয়া গুটি উৎপন্ন করে। 
শিমুল এবং সবাই ঘাসও আমাদের কম উপকারী নয়। শিমুলের তুলা 
আমাদের কাজে লাগে। সবাই ঘাসে খুব শক দড়ি প্রস্তত হয়, তা ছাড়া 
ইহ; কাগজ গুস্থতে উপাদান শ্বযাপেও ব্যব্ত হয় রাঁজমূহল অঞ্চলে 

অই খাস গচুকক জন্মে তারতবর্ধের ফলগ্রদ বৃ্ষাদিয় মধ্যে আম, কাটাল, 
কল, আতা, পেয়ারা, আনারস, লিচু, তেতুল, কমলালের এষ; টু 

. জাতীয় উদ্ধিবই উ্েখযোগা। | 



81 প্রাণী 
ভূমির প্রাক্কৃতিক-সংস্থান এবং আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষে যত 

বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী দেখা যায়, পৃথিবীর কোনো স্থানে সে প্রকার দেখা 
যায় না। মুরৌপ অপেক্ষা ভীরতবর্ষ অনেক ছোট, কিন্তু ভারতীয় প্রাণীর 

সংখা! যুরোপের প্রাণিসংখ্যার তুলনীয় অনেক. অধিক। পঞ্জাব, সিন্ধু, . 
ান্পুতানা প্রসূতি স্থানে যে সকল প্রাণী বাদ করে, সেগুলিকে উত্তর 
আফ্রিকায় এবং দর্ষিণ-পশ্চিম 'এশিয়াতেও দেখা! যায়। ব্রাও ফোর্ড 

মাহেবের গণনায় ১২২৯ জাতীয় মেরুদণডযুক্ত প্রাণী ভারতবর্ষে আছে 
এবং এ গুলির আবার ৪১০ উপজাতি আছে। এই ১২২৯ জাতি 
প্রাণীর মধ্যে প্রায় ১৩৩ জীতি স্তস্তপায়ী পর্যায়তুক্ত। 

বানর জাতীয় প্রাণীর সংখ্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক। আসাম ও 

মার জঙ্গলে অনেক উল্লুক বাঁস করে। প্রীয় রারো৷ উপজাতির হন্থমান 

সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত আছে। বাংলাদেশের হনুমানের 

দেহ ছেয়ে রঙের লোমে আবৃত থাকে। অন্যান্য 

স্থানে হঘানের রঙ খুব ঘোরালো! রকমের। নীলগিরিতে সম্পূর্ণ কালো 
রঙের হনুমানও দেখিতে গাওয়া যাঁয়। মর্কটও এক বাংলাদেশ ব্যতীত 

ভারতের দর্বত্র দেখা যাঁয়। বর্মাতে শীত লীঙ্থুলহীন এক প্রকীর বানর 
আছে। হিমালয়ের তুষারাবৃত 'অতুয্চ স্থানও বানরবজিত নয়। 
বিড়ালের সতেরোটি উপঙ্াতি ভারতে বর্তমান। লিঙস্ কেবল 

হিমালয় পরদেশেই দেখা যায়। শিকারীদের উপড্রবে দিংহ ভারতবর্ষে 

. দুল হইয়াছে! ভারতবধের উত্তরপশ্চিদ প্রান্তের 
জঙ্গলে এখন ছুই চারিটি সিংহ দেখা ঘায়। ব্যান 

এখনো অনেক স্থান গা যায কিন্তু শিকারীদের উপজ্রবে এবং দেশে 

ব।নরজজ।তি 

ফ্ালমাতি ৃ 



ভায়ত-পরিচ 
নূতন নগর ও গ্রামের 'পত্তনের সঙ্গে সেগুলি দেশ্ ছাড়িয়া পলাইতেছে। 
কিছু দিন পরে ইহাও সিংহের ন্যায় ছুর্নভ হইবে। হিমালয়ের নয় হাজার 
ফুট উচ্চ স্থানেও ব্যান দেখা গিয়াছে।.  + 
চিতা বাঘ ভারতবর্ষের সবর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নরখাদক 

নয়। ইহাদের মধ্যে কয়েক উপজাতি অনায়াসে গাছেও উঠিতে পারে। 

কালে! চিতা বাঘ বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকস্থ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ছিমালয়ের উচ্চ দেশে এক রকম সাদা চিতা আছে, ইহারা তুষারাবৃত 

স্থানেই বাস করে। 
_ ভারতবর্ষের প্রায় সকল গভীর জঙ্গলে বন-বিড়াল দেখা যাঁয়। পূর্বে 

এক জাতীয়. বন-বিড়াল নদীর ধারে বোপে জঙ্গলে বাঁস করিত। নদীর 

মাছই ইহাদের আহার ছিল। 
নকুল অর্থাৎ বেজি, বিড়ালজাতীয় প্রাণী। ইহার! খুব সাহুপী ও 

মাংসাশী প্রাণী; বড় বড় দাপকে আক্রমণ করিয়! মারিয়! ফেলে । : 

_ সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল এক জাতীয় হায়েন! দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহীরা গর্তে বাস করে এবং শুগীলের মত জীবজ্তর মাংস আহার করে। 

হেঁড়েল (01) এবং শৃগাল, কুকুরজাতিরই অন্তর্গত। বঙ্গোপসাগরের 
পূর্বদিকের দেশে হেঁড়েল দেখিতে পাওয়া যায় 'না। বেহার অঞ্চলে 

ইহাদের উৎপাত অতি ভ্লানক। সুবিধা পাইলে 
ইহার! মানুষ আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। ভারতের 

উত্তরপশ্চম সীমান্ত এবং তিববতে অনেক হেঁড়েল দেখা যায়। 
উত্তরে তিব্বত হইতে, আর্ত করিয়া বর্ম! রযাস্ত সকল স্থানে বন্য 

কুকুর দেখিতে পাওয়া! যায়৷ ইহীর! দলবদ্ধ হইয়া বাঁস করে; হরিণ 

প্রভৃতি বন্য প্রাণীর মাংসই ইহাদের আহাধ্য । তিব্বত প্রদেশই মাটি, 
নামক প্রমিদ্ধ কুকুরের জন্মস্থান | বিধানের বশ এখন টির 
নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়ছে। 

কুকুরজ্কাতি 



থেঁকশেয়াগের পাঁচাটি উপজাতি ভারতবর্ষে বর্দমান। ধুসর রঙের 
সাধারণ খেঁকশেয়াল নিশাচর প্রাণী। শৃগাল ভারতের সর্বত্রই দেখা 
যায়, কেবল পুর্ব অঞ্চলে ইহাঁর সংখ্যা হাঁস হইয়া আসিতেছে। শিকারী 
কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ইহারা মরার ভান করিয়। নিস্তব্ধতাবে 
পড়িয়া থাকে। চতুরতায় শুগাল সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ব্যাপ্র বা 
অপর হিং জন্ত নিকটে থাকিলে, ইহারা বিরত স্বরে চীৎকার আরম্ত 
করে। ইহাতে শিকারীর। শিকারের সন্ধান পায় এবং লোকে সাবধান 
হইতে পারে। 

চাঁরি উপজাতির তল্লক ভারতবর্ষে দেখা যায়। ছোটনাগপুর, 

বাঁকুড়। প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে যে সকল কালো ভল্প,ক আছে, তাহার! 

ফল, মূল, মধু এবং মহুয়ার ফুল খাইতে ভালবানে। 
ইহারা মানুষের বিশেষ অপকাঁর করে ন|। হিমালয়ের 

নানাস্থানে অপর ভল্লক বাঁস' করে। এই পর্বতের ১২০০৪ ফুট উচ্চ 

স্থানেও ভল্পক দেখিতে পাওয়া যায়। ভল্লক মাত্রেরই ভ্রাণশক্তি অত্য্ত 

প্রবল কিন্ত ইহাদের ৃষ্টিশক্ি অত্যন্ত ্ীণ। ও অনেক শিকার 
ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়! পলাইতে পারে | 

ছঁচো এবং সজারুই ভারতবর্ষের প্রধান পতক্গখাদক প্রাণী, আরম্ুল! 
্রস্থতি ছোটো! ছোটো পতঙ্গই ছু'চোর প্রধান খাদ্ধ, রাতিই ইহাদের 

আঁহার-অন্বেষণের সময়। বাঁছুড় ফলমূলভোজী হইলেও 
.. পত্গও ইহাদের গ্রাস হইতে উদ্ধীর পায় না; ডি 

বর্ষে প্রায় ৯৫ উপজাতি বাছুড় আছে। 

তরতবর্ষে ছেদকপ্রাণীদিগের মধ্যে ইছুর, খরগোদ, কাঠবিড়ানী 
পরধান। ভারতের বড় জাতের ইছুরই গ্লেগের বাহন। খরগোসের আটটি 

(উপজাতি নাদঙথানে রা 1 হিমালয়ের অত 
স্বানও শশকবর্জিত *নয়।  কাঠবিড়ালীদের . মধ্যে 

ভল্লুক 

গত খাদক প্রাণী 

ছেদক রী 



&8... ভারতপরিচ 

যাহাদের গায়ে কালো ভোয়া থাকে, তারাই গাছের ভিতরে নির্ভীকভাবে 
বাস করে। 
রক প্রাণী ভারতবর্ষে অনেক আছে। স্তী, রি নি 

ঘোড়া, শুকর, গাধা, মেষ, ছাগিল, গরু, মহিষ সকলই এই শ্রেণীভুক্ত । 
 কচ্ছ ও বিকনিরের মরুভূমিবং স্থানে বন্য ঘোটক ও 

গাধা আজও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তিব্বতের জঙ্গলেও 

ইহারা বাস করে। তরাইয়ের এবং উড়িষ্যার জঙ্গলে হস্তীরা দলবদ্ধ হইয়| 
বাস করে, কিন্তু ইহাদের সংখ্য। ক্রমেই কমিয়৷ আসিতেছে। একশৃঙ্গী এবং 
ঘিশৃঙ্গী ছই উপজাতির গণ্ডার ভারতবর্ষে দেখা যাঁয়। আসাম ও নেপালের 

জঙ্গলে আজও ইহার! বাস করে। এক সময়ে সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার 
বাস করিত; আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না। ভারতবর্ষের যে সকল স্থান 
উষ্ণ এবং নীরদ কেবল সেখানেই উষ্ট দেখিতে পাওয়া ষায়। গীয়াল, 

গৌরী, মহিষ প্রভৃতি গোজাতীয় অনেক বন্য প্রাণী ভারতবর্ষের জঙ্গলে 

আছে। বন্য মেষও ছুলভি নয়। তিব্বতে বৃহৎ শুঙ্গযুক্ত মেষ অনেক 

দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে ইহারা এত অনায়াদে লাফাইয়া চলে যে 
দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। হিমালয়ের বন্যছা'গও খুব লম্নপট্ু। তিব্বত 
অঞ্চলে নীল-গাই প্রায়ই দেখিতে পাঁওয়া যায়। ইহীরা শস্তক্ষেত্রের ভয়ানক 
অনিষ্ট করে ; ইহাঁদের শৃঙ্গ দীর্ঘ হয় না। হরিণ ভারতের সকল জঙ্গলেই 

আছে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে মধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত স্থানে এক শ্রেণীর 
দীরঘশঙ্গ হরিণ দেখা যায়। ইহাদের শৃঙ্গে দশ হইতে কুডিটি পরাস্ত শাখা 
থাকে। জ্লাঁ ভূমিতেই ইহাদের বাস, সম্বর নামক হরিণ ভারতবর্ষ ও 
বর্মার প্রায় সকল পার্বত্য জঙ্গলে প্রচুর পাওয়! যায়। হরিণ জাতির মধ্যে 

ইহারাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গায়ে চক্রাকার চিহযুক্ত চিতা হরিণ দেখিতে. 
অতি সুন্দর। বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকের কোন দেশেই ইহাদিগকে পাওয়া 
যায না। শূ্নহীন কী মূগ হিমালয়ের জঙ্গলে বাস করে; পুরুষ হরিণের 

খুরযুক্ত প্রাণী 
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নাভির নিকটে মুগনাতি সঞ্চিত থাকে। একফুট রি একপ্রকার হরিণ 
বর্মা এবং দাক্ষিপাত্যে দেখা যাঁ়। দূর হতে দেখিলে হানি বড় 
ইছুর বলিয়াই ভ্রম হয়। 

তিন উপজাতির বন্য শূকর ভারতের নানাস্থানে দেখা যাঁয়। রঃ 
দেশের শূকর বিশেষ শতহানিকর। ইহারা মামুষকেও আক্রমণ করে 
এবং সহজে ভয় পায়'না। 

আন্ত জাতীয় প্রাণী ভারতবর্ষে অধিক নাঁই। ্বন-রুই” নামক. 
প্রানীই আমাদের স্থুপরিচিত। ইহাদের দেহ মতস্তের স্বাইসের স্ায় 

আবরণে আচ্ছাদিত থাঁকে। পিপীলিকা প্রত্ৃতি 
ছোট পতঙ্গই ইহাদের প্রধান আহার । 

বঙ্গোপসাগরে তীমি কখন কখন দেখা যায়। গঙ্গা 

এবং বরহ্বপুত্রের জলে "শক" বাস করে। 
ব্লাওফোর্ড সাহেব ভারতীয় পক্ষী সমূহকে ৫৯৩ জাতিতে বিতক্ত 

করিয়াছেন। ইহাদের উপজাতির সংখ্যা ১৬১৭! ফাড়কাক ও পাতিকাঁক 

এবং হীড়িঠাচা ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়। বুল্ 

বুল্ ও সকল স্থানেই পাওয়া যায়। শীলিক, চড়াই, 
ফিঙে, বাবুই, তাঁলচৌচ, ছাতারে : প্রভৃতিকেও ভারতের সীধা-. 
রণ পঙ্গী বলা যাইতে পাঁরে। টনটন প্রভৃতি ছি পাখীও ত্র 
নজরে পড়ে। 

 নীলকণ্, কাঠঠোক্র! এবং মাঁছরাঙার বস উপজাতি ভারতবর্ষে 

আছে। ইহাঁদের পালকের সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম | টিয়া জাতীয় বছ 
পক্ষী ভারতবর্ষে ও বর্মায় দেখা যায়। ভারতীয় পেচকের সংখ্যাও নিতান্ত 

অল্প নয়। কোকিল জাতীয় পক্ষীর প্রায় ত্রিশটা উপজাতি এদেশে 
বর্তমান। পাপিয়া এই জাতিরই অন্তর্গত । 

চিল, শকুন, হাড়গিলা! এবং বাঁজ শিকরেল প্রভৃতিই- টিিকারির্ব 

অন্ত 

| তীমি' জাতি 

সাধারণ পক্ষী 



হত 

ঙ্ীদর মধ্যে রধান। ইহারা মৃত প্রাণীর মাংস আহার করে এবং 

ূ বিধা পাইল দর প্রানীদিগকে আজম? করিয় 
»হতা করে। 

কাদাখোঁচা জাতীয় পক্ষীর অনেক উপজাতি আছে। এ পক্ষীরা 
একস্থানে বাস করে না, শীতের শেষে ইহার! হিমালয় প্রদেশ. হইতে ভার- 

তের সমতল ভূভাগে আশ্রয় লয়। ন্নাইপ. নামক 
ুখাস্থ পাখী এই জাতিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া 

খঞ্জনু জাতীয় অনেক পক্ষী শীত পড়িলেই এদেশে আসে এবং বর্ষায় অন্থত্র 
বাস করে। | 

এই তিন জাতীয় পক্ষীর মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের একস্থানে স্থায়ি- 
 ব্ূপে বাস করে না । ইহারা খতুভেদে বিধাজনক 

স্থানে চলিয়া বায়। 

ভারতবর্ষে ১৫৩ জাতীয় সর্প আছে। ইহাদের, হী সখ্য 

৫৫৮1. ব্যাঙ জন্তদ্দের উৎপাতে বৎসরে যত লোক ক্ষয় হয়, তাহা অপেক্ষা 

পর অনেক অধিক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

পাহাড়ে চি প্রায় কুড়ি ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার! 
কখন কখন গাছে ঝুলিয়। থাকে, দেহের গুরুত্বের জন্য দ্রুত চলিতে পারে 

না। হরিণ প্রভৃতি বৃহৎ জন্তকেও ইহারা ধরিয়া আহার করে। ঢ্যাম্না 

বা ঢাড়দ্ দাপও ছয় সাত ফিট লক হয়। কিন্ত ইহারা নিবিষ ) ইছুর ব্যাঙ 
প্রভৃতি ইহাদের আহার। ভারতের নিকটবর্তী সমুদ্র ও জলাশয়ে নানা- 
জাতীয় দর্প দেখা যায়। সামুদ্রিক সর্রমাত্রই বিষাক্ত। স্থলভাগের 
-সর্পের মধ্যে গোক্ষরা, কারাইত, ব্রজ পিজি: ধাতে ভায়নক 
ব্বিধাকে | 

শিকারী ঙ্ 

এ কাদ। খোঁচা 

হংস,বক ও সারল 

 দেখীবায়। মিন: সকল রা 



৭ 

দেখা যায় তাহীর৷ মংস্তাহারী, নিন 
ইহারা হস্তী এবং ব্যা্রপ্রস্থতিকেও আক্রমণ করে। 
তাঁরতবর্ষের জলে ও স্থলে নানা জাতীয় কচ্ছপ 

দেখা যায়। থলের কচ্ছপ আকারে প্রায়ই হত না। ইহাদের মাং 

শ্বাছ। ও 
টিকৃটিকি এবং গিরগীট ভারতের প্রধান রীহূপ। গোসাপও সরী- 

সপ জাতীয় প্রাণী। সাপের মত দিধা-বিভন্ত জিহ্বা আছে বলিয়া অনেকে. 
সরীস্বপ.. মনে করে গৌসাপের বিষ আছে। বীরতৃম প্রভৃতি 

রি অঞ্চলে গাছে এক রকম বড় গিরগিটি দেখা যায়; 

ডিঘ্ব প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে ইহাদের মন্তকের কিয়দংশ লাল হইয়া 
পড়ে। লোকে ইহাদিগকে বহুরূপী বলে, কিন্তু তাহ! নয়। গির্গিটির 

বিষ নাই। | 
হাঙ্গর শঙ্কর মত্ত বঙ্গোপসাগরে এবং সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর দেখিতে 

পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্তী লোগ! জলে যে সকল মত্ত পাওয়া যায়, 
মত্ত. তাহাদের মধ্যে ইলিদ্ ভেট্কি এবং তপ-সিই প্রদিদ্ধ। 

ূ নদীর জলে রই ও বোয়াল জাতীয় নানা প্রকার মতস্ত 

পাওয়া যায়। কই জাতীয় মত্ত জল হইতে দুরে চলাফেরা করে। হিমা- 
লয়ের পার্বত্য নদীতে মহাশির নামে একপ্রকার বৃহৎ মত পাওয়া যায়) 

এগুল্রি ওজন কখন কখন এক মণেরও অধিক হয়। বঙ্গদেশের নদীতে 

“টেপামাছ* নামে একপ্রকার অদ্ভুত মত্ত পাওয়া যায়) ইহাদের পেটের: 

তলায় একটা বাতাসের থলি থাকে, এই থলিতে বাতীস পুরিয়া ইহার! 
হের জিতরেউঠানাম করে 

গজ কু গ্ামী হইলেও মানুষের লাতক্ষতি অনেকটা পতন্গের উপরে 
দ্য: প্পাল শন্তক্ষেব্রের ধান শক্ত তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ 

পতঙ্গ বিশেষ * বিশেষ গাছ: আক্রমণ করিয়া মানুষৈর বু অনিষ্ট 

কুীর ও কচ্ছপ: 



২৮. ... ভারত-পরিচন্ধা 

জাতীয় প্রাণীই ওটি বাধিয়৷ তর ও গরদের রেশম প্রস্তুত করে। বঙ্গদেশ 
এবং যুক্ত প্রদেশে .তুঁতগাছে গু'টিপৌক। লাগাইয়া 
রেশম উৎপন্ন করা হয়। লাক্ষাকীট পতঙ্গজাতীয় 

প্রানী। মধাভারত এবং বঙ্গদেশের কোনো স্থানে এই কীট, কয়েকজাতীয় 

গাছে লাগাইয়া পালন করা হয়। প্রতি বংসরে ভারতবর্ধ হইতে প্রায় 
ছুই কোটী টাকার লাক্ষ! বিদেশে রণ্ডানি হইতেছে। 

বলিস এব উবে 

পতঙ্গ 

| জাতি-তত্ 
ংলা ভাষায় জাতি শব নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং 

ভাঁরতবর্ষের,জাতিতত্ব আলোচনা করিতে হইলে জাতির অর্থ টি প্রথমে স্পষ্ট 
নিযে করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ব্রণ, বৈস্ত, 
বিভিন্ন অর্থ কায়স্থ আবার বাউরী, ডোম, হাঁড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

সামাজিক সমষ্টিকে সাধারণতঃ বাংল! ভাষায় জাতি 
বলা হয়; কিন্তু ইছাঁর যথার্থ সংজ্ঞ| “বর্ণ লৌকিক. ভাষায় প্রায়ই 
ব্যবহৃত হয় না। আবার ইংরাজ, ফরাসী, বাঙ্গালী প্রসৃতি “নেশন?কেও 
জাতি শবে অভিহিত করিতে সর্বদা দেখা যাঁয়। “নেশন? শব ক্রমে 

ধলা ভাষায় ও সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে । কোল, ভীল, সাঁওভাল 

প্রভৃতি উপজাঁতিকে আমরা জাতিই বলিয়া! থাকি; ইংরাজিতে ইহাদিগকে 
[0১৩ বলে। ব্াবসায় অর্থে জাতিশবের প্রয়োগের উদীহরথ-কামার, 
কুমার, তাতি, চুতার। চপ 8৪০০. বলে তাহারও অনুবাদ 

আজকালকার সাহিত্যে জাতি: দিয় চলিয়া থাঁকে। নার্যাজাতি, 

মোঙ্গলজাতি, নীগ্রোজীতি-:9০০. মি ব্যবহৃত হয়।. 



আমরা প্রথমে ভারতের 7809৪ বা মহাঁজাতিগুলির তন্বালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু ভারতের এই নৃতত্ব আলোচনা করিবার পূর্বে পৃথিবীর 
মধ্যে প্রধান প্রধান জাতিগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা গ্রয়োজন। 
পপ্ডিতগণ সাধারণতঃ সমগ্র মীনবজাতিকে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণকায় এই তিন 

ব্ণতে বিভক্ত করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে বিচার করিতে গেলে 
দেখা যায় ষে এশিয়৷ মহাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত 

স্থান পীতবর্ণের মনুষ্যর আবাস। নুদুর সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত ভুনা 
হইতে ব্রদ্মদেশ পর্যযস্ত, অপরদিকে কাশ্তপ (08599) হুদের ধুলিধুসর তীর 

হইতে জাপান প্রতৃতি দ্বীপমালা পর্্স্ত গীত জাতির 
বাসভৃমি। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে 

ঘদিও লোহিতকাঁয় বলা হয় তথাচ অনেকে ইহাদিগকেও বিরাট পীতজাতির 
অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। এই লোহিতকায় মানুষদের সহিত পীতকায় 

চীনাদের যে কিছু সাদৃগ্ঠ আছে তাহা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। অনেক. 
পরিব্রাজক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করিয়া এই 

সাদৃশ্ঠ দেখিয়! বিন্মিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাজাতি 

খেতকায় . শ্বেতকায়। ইহার! যুরোপে, এশিয়ার পশ্চিমে ও 
ভারতের উত্তর অঞ্চলে বাম করে। কিন্তু খ্বেতকায় জাতি সকলেই 
যে এক মুল হইতে উঠিম্লাছে তাহা নহে; শ্বেতকায়দের মধ্যে 
গ্রধ্ধন ছুটি বড় ভাগ হইতেছে সেমেটিক ও আরধ্য। আরব গ্রতৃতি 
পশ্চিম-এশিয়াস্থিত কয়েকটি জাতি সেমেটিক মহাঁজাতির অন্তর্গত। 

তাহাদের সহিত আর্ধ্যদের আকার গ্রকার আচার ব্যবহার ও ভাষা সমন্তেরই 
সম্পূর্ণ অমিলণ আধ জাতির বাস যুয়োপেই অধিক) ছুই একটি ক্ষুদ্র 
উপজাতি ছাড়া সমগ্র মুরোপই একপ্রকার আর্য্য। এশিয্লাতে কেবলমাত্র 
পারস্থ -ও ভারতবর্ষে আর্যদের বাদ দেখা ঘায়। তৃতীয় মছাজাতি 
কষাকায়। ইহারাও একটি জাতি: নহে; ভারতের দ্রবিড়,অষ্ট্রেলিয়ার 

গীত 



আদিম অধিবাদী, আন্দামান চিল বাদিনা, ও স্থবিশাল 
আফ্রিকা মহাদেশের নীগ্রো, কাক্তি ভুলুগণ একই 
জাতির অন্তন্থত নহে। মোটামুটি ইহাদের সকলকেই 

কৃষ্চকায় মানবশ্রেণীর মধ্যে ধর! হয়।. এই তিন বর্ণের জাতি হইতে সমস্ত 
মানবের উৎপত্তি কিনা, তাহাদের আদিম বাঁস কোথায়, ইত্যাদি সহ 
প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যস্ত কেহ দিতে পারেন নাই।, 

. ভারতবর্ষের নৃতত্ব লইয়া যুরোপের ন্ুধীমাজে বহুকাল হইতে 
আলোচন! হইতেছে__বহুমতামত লিপিবদ্ধও হইয়াছে। সকলেই এই মহা- 

দেশের জাতি-বৈচিত্র্য দেখিয়া! বিশ্মিত হইয়াছেন এবং 
ধাহারা যুরোৌপের জাতিবিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 

ত্বাহারা' ভারতবর্ষের জনসমুদ্রের আবর্তে পড়িয়া 
দিশাহারা হইয়াছেন। ইহার একটি কারণ ভারতবর্ষ কোনো একটি বা 
'ছ্ুইটি জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে নাই।: এখানকার ইতিহাসের মহিত 
এদেশের জাতিতত্ব অবিচ্ছিন্নতাবে জড়িত । ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় 
যে যুগে যুগে নান! বর্ধের নানা জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কোথাও 
তাহাদের চিচ্ন মাত্র নাই। এ দেশে আর্যদের প্রবেশের পূর্বেও লোঁক বাস 

করিত ; ভ্রবিড়গণ এদেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং তাহাদের অপেক্ষা অসভ্য 

জাঁতিদেরও বাঁস রি পর আধ্যোেরা একসঙ্গে ও একবারেই 
প্রবেশ করেন নাই। বহু শতাবী 

৬ রা বাসে পর দল নিজ নি গোত্রপতির নেতৃদা" 
|  ধীনে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে শকজাতি 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করে; যিউচিরা 

বহুকাল ভারতের পশ্চিমে রাজ করিয়া - বৌন্ধর্ম ও ভারতীয় 
নাম গ্রহণ করিয়াছিল; হন ও শ্রীকগণ এদেশে আসিয়াও উপ বেশ 

স্থাপন করিয়াছিল তাহাও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে । কিন্তু আজ তায়- 

কার 

ভারতের নৃতত্বে 
জটিলতা! 



দের বাছিয়া বাহির কর! যাঁর না। ভারতবর্ষের বিপুল হিন্দু সর্মাজের 
অসংখ্য স্তরের মধ্যে কোথায় কোন্ [ও একটি 0856 বা জাতে” 

পরিণত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে তাহা! বিশ্লেষণ করা অসন্ভব। 
কবির এই উক্তি “হেথায় আর্য, হেথা অনার্ধ্য, হেথায় দ্রবিড় চীন, 
শক হুনদল মোগল পাঠান এক দেহে হলো! লীন” অনেক পরিমাণে সত্য । 

ভারতবর্ষের সমগ্রজাতিকে মোটামুটি ভাঁবে সাতটি তাগে বিভক্ত 

কর! হয়। কিন্তু এই বিভাগের প্রধান বিপদ হইতেছে যে, কোনে! 
দুই জাতির মধ্যে কোনো পট খা টানি কা বান এইখাম হইছে 

অমুক জাতি আরম্ত। 

সাধারণত মানের শীরীরিক আকুতি, তাঁষার-চিহ্ন, ধর্ম ও সামাজিক 
আচার ব্যবহার দেখিয়৷ তাহার জাতি নির্ণয় করা হয়। ইহার মধো 

শারীরিক চিহ্ৃই সবচেয়ে বড় প্রমাণ; কেন ন 
জাতি 3 মানুষের ভাষা বালাইয়। যায় এমন দৃান্ত ইতিহাদে 

_. বিরল নয়; যেমন আমেরিকায় নিগ্রোগণের ইংরাজীই 
এখন মাতৃভাষ| ) কিন্ত, তাহাদের আকৃতি অপরিরর্তনীয়। বাংল! দেশেও 

অনেক অনার্য জাতির ভাষা সম্পূর্ণরূপে বাংলা হইয়।৷ গিয়াছে যেমন কোৌঁচ, 
চীকমাঁদের ভীষা।' সুতরাং শীরীরিক চিহ্ুই জাতিবিশ্লেষণের একমাত্র 
উপায় বলিয়া পণ্ডিতগ্রণের মধ্যে কেহ কেহ এখনো! পর্যন্ত মনে করেন। 
শারীরিক চিহ্নের দ্বারা বিচার করিবার ছুইটা উপাঁয় আছে; প্রথমটি 
চোখে যাহা ধরা গড়ে তাহার দ্বারা বিচার। চীনা, জাপানী, বর্মনের 

গৌঁফ দীড়ি অব, জোখ ছোট, চোযালের হাড় উঠ, মাখার চুল, খাঁড়া 
ইত্যাদি নকলেরই চোখে পড়ে এবং আমাদের সঙ্গে তাহাদের পীর্ঘক্য, 

কোথায় তাহা সহজেই বুঝিতে, পারি। শারীরিক পরীক্ষার, দ্বিতীয় 
না উপ :হইজেছে রবি এই বিস্তার দ্বারা 

| আধার সাপ, নাকে মাপ চোখের নই রঙ) চুলের রঙ 



৩২. | _ ভারভপরিচয় 

প্রভৃতি বিচার করা হয় ও তাহাই বিশে করিয়া পপ্ডিতেরা কয়েকটি মূল, 
: জাতির স্বাভাবিক মাপ পাইয়া থাকেন। সেই স্বাভাবিক মাপ হইতে 

ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের পার্থক্য কোথায়, কোন কোন জাতির 

সংমিশ্রণে তাহাদের খর্পর ও নাসিকার গঠন বলাইয়াছে, বর্ণ কৃষ্ণাত 
হইয়াছে তাহা! বিচার করিয়া ভারতের সমগ্র জন-সংখ্যাকে সাত ভাগে 
ভাগ কর! হইয়াছে । ১৮৮৬ সালে ভারতে এই খর্পর বিদ্যার সাহায্যে 
নৃতন তথ্য নিরূপণের চেষ্টা আরন্ত হয়| নিষ্নে সেই বিভাগের একটি 

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল। 

১। তুর্কইরাণী শাখা--ভারতের পশ্চিম সীমান্তবাসী আফগন, 
বেলুচি, ও উত্তর পশ্চিমসীমাত্ত বামীদের এই শাখার অন্তর্গত করা হয়। 

২। হিন্দু-আর্ধ্যশাখ!--পঞ্জীব, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতির অধি- 

বামীগণ যথার্থ আধ্য বলিয়া পরিগণিত। এখানকার লোকেদের 
আকৃতি তুর্কইব্ানীদের হইতে যে পৃথক তাহা দেঁখিলেই বুঝিতে, পারা 

যায়। এখানকার উচ্চ নীচবর্ণের মধ্যে মাপের দিক হইতে পার্থক্য 
সামান্ত। | 

৩। শকংদ্রবিড় শাখা--বোথাইএর মহরষ্ঠা ত্রাক্মণ, কুনবীরা ও দক্ষিণ 
ভারতের কু্গগণ এই শীখার অন্তর্গত। ইহারা অপেক্ষাক্কত খর্ব ; ইহাদের 

খর প্রশত্ত। দ্রবিড়গণের সংমিশ্রণে ইহাদের আক্কৃতি আর্যযগণ ৮ 
একটু পৃথক হইয়াছে। 

৪। আর্ধ-দ্রবিড় বা হিন্দুস্থানী__সংযুক্ত-প্রদেশ ও. ছি আর্ধ্য- 
গণের সহিত আদিম দ্রবিড় অধিবাসীগণের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের 
মধ্যে মিশ্রণ কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কেনন! তাহাদের খর্পর নিয় 

্রেণীর চামার সুসারদের ধ্পর হইতে অনেক পূথক। . 
৫ | মোঙ্গলদ্রবিড় বা বাঙগালী-বাঙ্গালীর আকার পরকার 

ভারতবর্ষে সমস্ত জাতি হইতে যে কিঞিং পৃথক তাহা দেখিলেই বুধ! 



.জাতিতন্ব ৩ও 

যায়। উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্যশোধিত কিপ্নৎ পরিমাণে প্রবাহিত; রিস্ত 

দাধার লোক মোঙ্গল ও ভ্রবিড় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভুত বলিয়া মনে 

হয়। বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মকলেই 
বুঝিতে পারিবেন যে হিমালয় ভেদ করিয়া! উত্তরের মোঙ্গলীয় জাতি 
এদেশে প্রবেশ করিক্নাছিল। নেপালী, ভূটানী, লেপচা, আক্কা, আবর, 

মিশ মী, প্রভৃতি জাতি সকলেই বিরাট পীত-মহাজাতির অন্তর্গত। ভার- 
তের পূর্ব প্রান্তে মোক্গলীয়দের বহুশাখ| বাঁ করিতেছে । টিপ-রা, কুকী, 

মণিপুরী, নাগা, প্রভৃতি জাতি আমাদের কাছে খুবই স্থপরিচিত। 
দক্ষিণের শ্রীহ্ট ও কাছাড়ের বাঙ্গালীদের ও উত্তরের অসমীয়াদের সহিত 

থাসিয়। জয়স্তিয়াদের মেলা-মেণ! আছে) ত্রিপুরাবাঁসীরা এখন বাঙ্গালী 

হিন্দু, মণিপুরীরা বৈষ্ণব, চাকৃমারা রাংলাভাষাভাষী হিন্দু। বাংলাদেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে মেলামিশা যথেষ্ট হইয়াছে) 
কিন্তু একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। সেইটি এখনকার হল, 
বাবু। তিন চারি পুরুষ পূর্বে যে সকল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দ্বিবেদী, 
ত্রিবেদী, পাণ্ডে, মিশ্র, অথব| মহরষ্রা দেশীয় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, 
এখন তাহাদের বংশধরগণের কাহীকেও আর দশজন বাঙ্গালী হইতে 
বাছিয়। বাহির করা ছুঃসাধ্য। বাংলা দেশ সম্বন্ধে যেমন জলবাঘুর 
প্রভাবের কথা খাটে অন্ত দেশ সন্বন্ধেও সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না । 

৬। মোঙ্গলীয় শাখা-_পূর্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষের উত্তরে হিমা- 
লয়ের উপত্যকায় ও পাঁদমূলে এবং ভারতের পূর্ব দিকে বরন্মদেশে মোঙ্লল 
জাতির বাঁস। দাঁরজিলিডের লেপচা, নেপালের লিম্বু, মুরসী, গুরুল, 
আসামের আদিম অধিবাসী অহোম, বোদো, পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জাতি 
এবং উত্তরবঙ্গের কোচগণ এই মহাজাতিরই অংশ :. 

পক্ষেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া 
অনেকে মনে করেন। সিল হইতে আন্ত করিয়া মধ্য্ভীরত পর্যাস্ত 
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দেশ দ্রবিড়গণের বাসস্থান। তামিল, তেলেগু, কর্ণাটী, মালীয়লাম এখান- 

কার প্রধান জাতি। মুণ্ডা, খন, প্রভৃতি অসভ্য জীতিদেরও এই দ্রবিড় 
জাতিদের মধ্যেই ফেলা হয়। তবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত 

অধিক যে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা 

হয় ন|। দ্রবিড়গণ কৃষ্ণর্ণ; ইহাদের খর্পর লম্বা ও চোয়াল উচী। 
ইংরাঁজীতে যাহাকে [19 বলে বাংলায় আমরা তাহাকে উপজাতি 

বলিয়া নির্দেশ করিব। সাঁওতাল, কোল, ভিল এক একটি উপজাতি। 

এখনো এইরূপ কতকগুলি জাতি হিন্দু সমাজের 

বাহিরে রহিয়াছে। কিন্তু বহুযুগ হইতে অনেক ক্ষুদ্র 
দ্র বর্গ বিপুল হিন্দুমমাজের এক এক কোণে আপনার স্থান করিয়া 

লইয়াছে। এই সকল উপজাতি এখন এক একটি বর্ণ বলিয়া পরিগণিত। 
নান! উপায়ে এই সকল অনার্ধ্য জাতি ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের মধ্যে 
গ্রবেশলাভ করিয়াছে । | 

_.১। কোনো বর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাচীনকালে কোনে। উপায়ে 

তূম্য-ধিকারী হইয়া সম্মান পায়। তখন হইতে তাহারা আপনাদিগকে 
রজপুত বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকে; এদিকে ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের জন্ঠ 

পুরাণ হইতে বংশ-তাঁলিকা প্রণয়ন করিতে সদাই তৎপর বলিয়া সমাজের 
একটা স্তরে আসন পাতিয়া৷ লইতে তাহাদের বিলম্ব হয় না । দুই এক 

পুরুষের মধ্যে তাহারা কোনো এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়ূপে পরিচিত হয়। 

২। কতকগুলি অনার্ধ্জাতীয় লৌক বৈষ্ঞব, রামাৎ বা লিঙ্গায়েং 

প্রভৃতি মধাযুগের উদীর ধর্মমত গ্রহণ করিয়া সেই সম্প্রদায়-অনুমোদিত 
আচার-অনুষ্ঠান অন্ুদরণ করিয়! শীঘ্রই হিন্দু বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছিল। 
৩। এক একটি বর্গ একেবারে নৃতন নাম নৃতন প্রথ! লইয়! হিন্দুর্ম 

গ্রহণ করিয়। থাকে। বাংলা দেশের উত্তরস্থিত কোচগণ যে অনার্ধ্য ও 

মোঙ্বলীয় জাতি সন্তৃত তাহা তাহাদের আকৃতি ও পূর্ব ইতিহাস হইতে 

উপজাতি 
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সকলেই জানিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে তাহারা আপনাদিগকে 
রাজবংশী বলে এবং কোঁন্ এককালে পরশুরামের সময়ে তাহার! এদেশে 

পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! 
অভিহিত করে। এইরূপে টিপরাগণ ক্ষত্রিয় হইয়াছে। যদিও তাহার! 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে, তথাচ পাহাড়ের মধ্যে যাহার! বাস 
করিতেছে তাহাঁদের আচীর-ব্যবহার ভাঁষা যে মোটেই ভারতের অন্ঠান্ 
স্থানের ক্ষত্রিয়দের ন্যায় নহে, তাহা! দেখিলে বুঝা যাঁয়। 

৪। কোনো কোনো বর্গের কতকগুলি লোক হিন্দু আচার, রীতি, 

নীতি, দেবদেবীর পুজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আপন বর্গ হইতে পৃথক হইয়া 
পড়ে ও ছুই এক পুরুষের মধ্যেই হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
একটি জাতি বলিয়া পরিচিত হয়। এই সকল উপ-জাঁতি দেখিতে 
দেখিতে উপরিস্থিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের প্রথা অনুকরণ করে। তাহাদের 

যায় ইহারাও ক্রমে ক্রমে কৌলীন্ঘ, থাক, উচ্চনীচ ভাগ করিতে থাকে। 

বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় কোড়া নামে এক জাতি আছে; তাহাদের 

ষ। সাওতালীর অপত্রংশ, কিন্তু তাহারা এখন হিন্দুনাম, গোত্র, আচার 

গ্রহণ করিয়া পৃথক হইয়। আসিতেছে । এইরপে সংযুক্ত প্রদেশের 

আহীর, ডোম, দেসাদ পঞ্জাবের গুজর, জঠ, মিও জাতি, বন্বের কোলি, 

মহার ও মহরাঠাগণ, বাংলাদেশের বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, কৈবর্ত, 

পোদ, রাজবংশী কোচ, টিপ রাগণ ও মান্দ্রাজের মাল, নায়ার, বেল্লাল, 
পারিহ। প্রভৃতি উপ-জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশলাত করিয়৷ এক 

একটি 'জাত' হইয়। দীড়াইয়াছে। 

হিন্দুপমাজের বাহিরে এখনে! অনেকগুলি অনাধ্যবর্থ দড়াইয়া আছে; 

 অহারা এখনে। তাহাদের ভূত প্রেত পুজা ত্যাগ করিয়। হিন্দু দেবদেবীর 

পূজা আন্ত করে নই ও ব্রাহ্মণ পুরে হিতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া! তাহা" 
দর আচারব্যবহার মানিয়। লয় নাইণ-__যাহারা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করি- 
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যনাছে তাহাদের সকলেই যে ব্রাক্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে তাহা নহে, যেমন 
মুসাহার, ডোম । ইহার! প্রক্কতির উপাসক। ইহাদের এক একটি উপজাতি 
বহু উপবর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক উপবর্গ কোনে! না কোনো বিশেষ জন্ত 
বা বৃক্ষকে পবিত্র বলিয়া মানে । সেই জন্তকে তাহারা আহার বা প্রহ্থার 

করে না এবং সেই গাছের ফল খায় না ব! ডাল ভাঙে না); এবং যে 

জাতি সেই জন্ত বা বৃক্ষকে শ্রদ্ধা করে, তাহাদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হয় না। 

হিন্দু ধর্ম চিরকাল বাহিরের অনাধ্য জীতিকে সমাজের মধ্যে গ্রহণ 

করিয়াছে। ব্যক্তিগত দীক্ষা প্রথা ছিল কিন! বলা কঠিন, তবে কোনো 

কোনে স্থলে সমস্ত বর্গ ধীরে ধীরে হিন্দুমাজের অন্তর্গত হইয়াছে ; তাহার 

ষ্টান্তই ভারতের সামাজিক ইতিহাস । 

৬1 আয়তন ও জনসংখ্যা 
ভারতবর্ষ ষে কত বড় দেশ তাহা বাংলাদেশের গৃহকোণে বসিয়া, 

কেবলমাত্র ভূগৌলবিব্রণ পড়িয়া ও মানচিত্র দেখিয়া আদৌ হৃদয়ঙ্গম কর! 
যায় না। সংখ্যা দিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় এই 
বিশাল দেশের পরিমাণফল ১৮ লক্ষ ২ হাজার বর্গ- 

মাইল) কিন্তু ইহাতে কি ইহাঁর বিশালত্ব অন্থভব করা যায়? এদেশ উত্তর 
হইতে দক্ষিণে প্রায় ছুই হাজার মাইল লম্বা এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমেও প্রায় 
তত। পায়ে ইাটিয়৷ এই মহাদেশ পার হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাস লাগে। 
যুরোপের সহিত তুলনা! করিলে আমরা বুবিব এদেশ কত বৃহৎ। রুশিয়া 

বাদে সমগ্র যুরোপ ভারতের সমান। একা ত্রহ্ধদেশই অ্টরিক্স হাঙ্গেরীর 
সমতুল্য ; বন্ের সহিত স্পেনের তুলন! চলে; মান্্রীজ, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান 

আয়তন 
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মধ্যগ্রদেশ ও বেরার এবং রাজপুতানা_ প্রত্যেকটিই বুটাশ ত্বীপপুষ্জ 

হইতে বুহৎ। ইতালি আগ্রা-অযোধ্য! প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যা হইতে 

ক্ষুদ্র ; নিজামের হাঁয়দ্রীবাদ ও কাশ্রীররাজ্য গ্রেটক্রিটনের সমান। 

এমনি করিয়া তুলন| করিলেই আমরা বুঝিতে পারি ভারতবর্ষের আয়তন 

কত বড়। | | 

তাঁরতবর্ষের জন সংখা! ১৯১১ সালের আদমন্তুমারী অনুসারে ৩১ কোটি 

৫১ লক্ষ ছিল--সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ পৃথিবীর 

প্রতি পাঁচজনের মধ্যে ভারতবাঁসী একজন । রুশ ব্যতীত অবশিষ্ট যুরোপের 

জনসংখ্যা ভারতের সমান, এবং আমেরিকার মাকিন- 
_ দেশের জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ) যুক্তগ্রদেশ ও বাংলা- 

দেশের জনসংখ্যা বুটীশদ্বীপেরই সমান; বিহাঁর-উড়িষ্যার জনসংখ্যার 

সহিত ফ্রান্সের, বন্ষের সহিত অষ্ট্রয়ার, পঞ্জাবের সহিত স্পেন-পটু গালের, 

'আসামের সহিত বেলজিয়ামের তুলনা চলে। 

বুটাশ-শাদিত ভারতের আয়তন ১০ লক্ষ ৯৩ হাজার বর্গ মাইল; অর্থাৎ 

দন্ত ভারতের শতকরা ৬৩ ভাগ । জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৪২ লক্ষ অর্থাৎ 
সমগ্র সংখ্যার শতকর। ৭৭২ অংশ। দেশীয় নরপতি- 

গণের রাজ্য সমগ্র ভারতের শতকরা চব্বিশ ভাগ, 

জনসংখ্যা ৭ কোটি ৯ লক্ষ । 

ভারতে লোকের বসতি ও জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নহে ।. মোটামুটি 

তাবে ভারতের গ্রতি বর্ণ মাইলে গড়ে ১৭৫ জন লোকের বাস ধরা! হয় & 
বৃটীশ-অধিকৃত ভারতে ২২৩ জন ও দেশীয় রাজ্যে 

১০০ জন গড়ে প্রতিবর্ধ মাইলে বাম করে। কিন্ত 
স্থানবিশেষে ইহার তারতম্য অত্যন্ত অধিক দেখা যাঁয়। রঃ 

প্রদেশ-হিদাবে দেখিতে গেলে বাংলা দেশেরই লোক-বসতি অন্যান্য 

প্রদেশের তুলনায় অধিক | এখানে প্রতি. বর্গ,মাইলে ৫৫১ ভবন লোক 

জনসংখ]। 

দেশীয় রাজ্য 

ভারতের লোক বসতি 



বাস করিয়া থাকে। ইহা হইতেছে লমগ্র বাংলার কথা) আরও এইটু 
দর স্থান লইলে অনেক পার্থক্য চোখে পড়িবে । যেমন ঢাঁকা ও হাওড়ায় 

বাংলাদেশ. ছুইটি বড় বড় সহর থাকায় এখানকার জনবসতি 
বর্গ মাইলে ১০৬৬ হইয়াছে । আবার চট্টগ্রাম 

পার্বত্য বলিয়৷ সেখানে মাত্র ৫৬ জন লোক বর্গ মাইলে বাস করে। 

আপাঁমের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিভাগ পড়ে। ব্রহ্ধ- 

পুত্রের অপ'বহিকাতে আহোম রাঁজগণের রাজ্য ছিল) উহারই দক্ষিণে 
আদাম. খাশিয় পাহাড়; সেখানে নানা অর্ধ সভ্য জাতির 

বাস। সেখানকার লোকবসতি বর্গমাইলে ১৫।১৩ 

জন মাত্র। ইহারই দক্ষিণে সুরমা নদীর উপত্যকা-অন্তর্গত সিলেট ও 

কাছাড় জিলা । এই জেল! ছুটির অধিবাসীর! অধিকাংশই বাঙ্গালী । 

এস্থানটি ন্দীবল ও উর্ধর, সেইজন্ত এখানকার জনবসতি বর্গমাইলে 

৪০৬ জন। 

ংল! দেশের পশ্চিমে বিহার-উড়িয্যা গ্রদেশ। তিনটি বিভিন গ্রাক- 

তিক অংশ লইয়া এই প্রদেশটি গঠিত। ইতিহ্বীসের মিথিলা মগধ ও 

গঙ্গা-গণুকীর পলিপাড়া দেশকে বিহার বলেঃ এখানে 

জনবসতি বর্গমাইলে সাঁড়ে ছয় শত। দ্বিতীয় প্রাক্ক- 
তিক ভাগ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। উড়িষ্যা দেশে লৌকবসতি বর্ণ 
'মাইলে ৫০*। এই ছুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী পার্বত্য মাল-ভূমিকে ছোট 
নাগপুর বলে। এখানে বৃষ্টি কম, জমি বালুকাময় ; জনসংখ্যা কম, বর্গ- 

মাইলে মাত্র ১৮৬ জন লোক বাস করে। তবে গিরিধি প্রভৃতি স্থানে 
যেখানে কয়লা! ও অভ্রের কাজের জন্ত নানা শিব্যবদায় জাগি! বি 

লে সব স্থানে লোক বদতি ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অযোধ্যা”আগ্রার সংযুক্ত প্রদেশ আয়তনে বষ্ঠ হইলেও জনসংখ্যা 

শ্রেঠ। এখানকার অধিবাসীর সংখা। প্রায় পাচ কোটি। সমগ্র প্রদেশের 

বিহার-উড়িষ্য। | 



আয়তন ও জনসংখ্যা ৩৯ 

প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ৪৮৭) কিন্তু জলবায়ু, বৃষ্টির পরিমাণ ও 
জমির উর্বরতার পার্থক্যহেতু, সব জায়গার লোকসংখ্যা! সমীন নহে) 

সু প্রদেশ দক্ষিণে বুনোল-থণ্ডের অপেক্ষাকৃত বারিশূনট শু স্থানে 
ৰ লোকবসতি বর্ণ-মাইলে ২১১ জন; আবার হিমালয়ের 

পাদমূলে পার্বত্য ' প্রদেশে ক্ৃষিকাধ্য যেখানে সহজে হয় না, সেখানে 

লোক বসতি খুব পাত্লা-_বর্ণ-মাইলে ৯৬ জন মাত্র । হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান 

শাসনকালে গঙ্গাঘমুনার এই উপত্যকাই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল; সেই 
জগ্ত এখানে যতগুলি প্রথমশ্রেণীর সহর আছে, ভারতের আর কোনে 

প্রদেশে তত নাই। 
পঞ্জাবে প্রায় ২ঠ কোটি পোকের বাস, আয়তনে গ্রেটব্রিটেনের চেয়ে 

বড়। সুতরাং জনদংখ্য। বাড়িবার মতে স্থান এখনো আছে। তবে 

সেখানে বৃষ্টি প্রচুর হয় না, এবং জমি সর্বত্র কৃষির 
উপযোগী নহে বলিয়া জনসংখ্য! বাড়িবাঁর পক্ষে অনুকূল 

নহে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার বাহাদুর করেকটি থাঁল খনন করিয়া মূরুময় 

প্রদেশকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন; বিশ বৎসর পূর্বে যে জেলায় 

কয়েক ঘর যাযাবর লোক ঘুরিয়।৷ বেড়াইত এখন সেখানকার লোকবসতি 
বর্গমাইলে ২৭৪ জন। 

উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ ১৯০১ সালে গঠিত হয়। ইহার আয়তন 

যুরোপের বুলগেরিয়ার মত) কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ২২ লক্ষ। বর্গমাইল 

উত্তরপশ্চিম . লোকবসতি ১৬৪ জন মাত্র। বৃটীশ অধিকৃত স্থানে 
সীমান্ত প্রদেশ. জনসংখ্যা ক্রমেই বাঁড়িতেছে; বৃটীশ-শাসনের ুখ- 

শান্তির লোভে ও সরকারের জলসেচনাদির সুন্দর ব্যবস্থা৷ দেখিয়া 
রড আফরিদী, জাকাখেল প্রন্ৃতি.জাতির লোকেরা এখানে উপনিবেশ 
স্থাপন করিবার জন্ত দলে দলে আসিতেছে। 5 

_বঘ্ে প্রদেশ বলিতে পাঁচটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভাগ বায. 

পঞ্জাব 



৪৮... . ভারতৃপরিচয় 

বিভাগটি পার্বত্য, পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের উপকূল বরাবর বিস্তৃত; 

এখাঁনে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয়। স্থানের অনুপাতে 
বন্ধে প্রদেশে জনসংখ্যা কম; গুজরাট, দিন 

প্রদেশের অধিবাসী লইয়া বন্ধে প্রেমিডেন্দি; জনসংখ্যা ২ কোটি ৭* লক্ষ 
ছিল। সিন্ধু গ্রদেশটার সহিত বশ্বের ভাষায়, জাতিতন্বে কোনো! বিষয়ে 
কোনো মিল নাই। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত শুফ: বৃষ্টিপাত 
বৎসরে ২ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চির মধ্যে হয়। এখানে কৃত্রিম জল- 
সেচনের দ্বারা কৃষি নির্বাহিত হয়। বদ্বের লৌকবসতি ০০ ১৭ 
হইতে ৩৮০। 

মধযগ্রদেশ সব দেশেরই একটু একটু খণ্ড লইয়া গঠিত। পশ্চিমাঞ্চলের 
মহরাটা, উত্তরের হিন্দীভীষাভাষী, পূর্বের ওড়িয়া তেলেগড ও প্রাচীন খন 

জাতি গ্রভৃতি সবকে মিলাইয়৷ এই প্রদেশটী তৈয়ারী 
হইয়াছে। ১৯০৩ সাল হইতে বেরার হায়দ্রাবাদের 

নিকট হইতে খাস বুটাশ-শাঁসনাধীনে আসিয়াছে। এখানকার জনসংখ্যা 

১ কোটি ৩৯ লক্ষ । 

দেশীয় রাজ্য সমূহ লইয়া মান্দ্রাজের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬২ লক্ষ 

অর্থাৎ বর্গমীইলে ৩*২ জন করিয়া লোক বাস করে__দেশীয় রাজ্য 

নি সমূহ বাদ দিলে লোক বসতি ২৯১ দীড়ায়। এ' 
দেশের জলবায়ু ও জন বসতি সর্বত্র সমান নয়) 

দি উপকূলের বৃষ্টির পরিমাণ ১১* ইঞ্চি ও পুর্ব উপকূলে ৩৪ ইঞ্চি। 

এখানকার বৃষ্টির অভাব খালখনন. ও বীধ-নির্মাণের দ্বারা পূরণ 
হইয়াছে। তাঞ্জোর নামে একটি জেলার বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি, কিন্ত 
পযোপ্রণালীর সুব্যবস্থা থাকাতে প্রতি বরমাইলে ৬ ৬৩৫ ৫ জন করি লোক 
এখানে বাস করিয়া থাঁকে। | 

: করদরাজ্য ভারতের সর্বই আছে। ইহার মধ্যে হায়দ্রাবা 

বনে 

মধ্যপ্রদেশ 



আয়তন ও জমসং খ্যা ৪১ 

বড় -জনসং যা দেড় কোটির সামান্য বেশী। এ দেশটি আয়তন বাং 
দেখের মত হওয়া সত্বেও জমসংখ্যায় নিতান্ত কম। 

_ লৌক বতি গড়ে বর্ণমাইলে ১৩২ জন মাত্র। 
জনবহুলতায় দক্ষিণের কোচীন রাজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ; এখানকার লৌকবদতি 

৬৭৫ জন, ছুইটি তহশিলে ১৮০* করিয়া লোক বরমাইলে বাস করে। 
রাস্তপুতীনার মরুভূমিতে ২১টি রাজ্যে মাত্র ১কোটি ৫ লক্ষ লোকের বাস। 
বর্গমাইলে গড়ে ২৮২ জন লোক বাঁদ করে) কিন্তূসব জায়গায় সমান নয়_ 

জশন্মীরে লোকবসতি ৫ জন ও ভরতপুে প্রায় ৩০০ জন 

ভারতবর্ষের লোৌকব্তির এই বৈচিত্রের কারণ কি? যুরোপের সভ্যতা 

ও সহরে প্রতিষ্ঠিত; সেখানকার অধিকাংশ লোকের জীবন .ফাক্টরী, খনি, 

জাহাজ, রেল প্রভৃতি স্থানে কাটে। আমাদের দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত 

ছিল গ্রামে। এখানকার শতকরা ৭* জন লোক কৃষিজীবি; বৃষ্টি- 

প্রধান স্থান ও সমতল ভূমিতে সেইজন্ত লোকের ভিড় অধিক। 
কিন্তু এ নিয়ম সর্বত্র খাটে নাই। গুজরাট অপেক্ষা আসামে 

তিনগুণ বেশী বৃষ্টিপাত হওয়া সত্তেও জনসংখ্যা গুজরাটেই বেশী) কাশ্মীরে 

২৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের জন্য লৌকের বাস ব্গমাইলে ৩৭ জন 

মাত্র। সুতরাং বৃষ্টিই একমাত্র ঘন লৌকবসতির কারণ নহে। যে 
সমতল ভূমিতে সহজে জল ফেনাদি করা যায, যে দেশ পার্বত্য নহে মেখানে 
লোকের বাস বেশী। সেইজন্য ভারতের বসতি নদী-উপত্যকাতেই 

অধিক। | 

করদরাজায 
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সাধারণত; এক লক্ষের অধিক জনপূর্ণ স্থানকেই নগর বলিয়৷ ধর! 

হয়। আর প্রত্যেক ম্যুন্সিপালটিকে অথবা গাঁচহাজার লোকের বাস যেখানে 
নগর ও সর. আছে এমন স্থানকে সহর বলিয়া ধরা! হয়। এই 

হিসাব অন্থুমারে ভারতের শতকরা ৯২ জন করিয়! 

লোক সহরের বাসিন্দা। ভারতে মাত্র ত্রিশটি নগর আছে। এই সকল 
নগরে সমগ্র দেশের এক শতজন লোকের মধ্যে ২২ জন মান্র বাস করে) 
পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত এইখানে ভারতের খুবই একটা পার্থক্য । 
ইংলগের শতকরা ৪৫ জন, জারমেনীর ২১ জন.ও ফ্রান্সের ১৪ জন 

নগরে বাস করে। ভারতবর্ষে সহরের বৃদ্ধি ক্রমেই হইতেছে 
এবং গ্রামে খাগ্, উপজীবিকাঁ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবই দুর্লত বলিয়া লোকে 

স্থবিধা পাইলেই নগরে গরিয়া বাস করিতেছে। নগরগুলির মধ্যে 
রে্কুন, কারাঁচী, হাওড়া কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্তর্্য উন্নতি লাভ 

করিয়াছে। নী 
কলিকাঁতার জন সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার ; এখানকার অধিকাংশ 

লোকই বাহির হইতে আসিয়াছে; শতকরা ২৯জন লোকও কলিকাতা! 
কলিকাতা. তাহার জমুমি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। 

কলিকাতার প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার লোকের বাড়ী 
বাংলার বাহিরে ; ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই কম। এক 
হাজার পুরুষের মধ্যে ৩৫৭ জন স্ত্রীলোক অর্থাৎ তিন জন পুরুষের জায়গায় 
একজন স্ত্রীলোক; ওড়িগাদের মধ্যে বারোজনে একজন স্ত্রীলোক। ইহার 
ফল যে খুবই খারাপ হইয়াছে তাহা বল! বাহুল্য । এই সব শ্রেণীর 
মধ্যে দুর্নীতি ও ব্যাধি অত্যন্ত গ্রবল। 
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গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের গ্রামবাসীদের 

খ্য। কমিতেছে ও সহর-বাসীদের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে 
দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে কিনা তাহা! ভাবিবার সনয় 

উপস্থিত হইয়াছে । ভারতের শিল্পের উন্নতির সহিত 

এখানে বুবিধ কারখানা সৃষ্ট হইতেছে। পূর্বের কুটার-শিল্প নষ্ট 
হইয়া যাইতেছে এবং তাহার স্থানে সুবৃহৎ ফাক্টরী সমূহ স্থাপিত 
হইতেছে ৷ এইরূপে বন্ধে ও নাগপুরের দিকে সুতা ও কাপড়ের কল, 
কলিকাতার নিকট. পাঁটের কল' গড়িয়া উঠিয়াছে। কাণপুর, দিল্লী 
প্রতৃতি স্থানেও শিল্পকেন্ত্র হইয়াছে । কলিকাত! বন্ধে ও অন্যান্য শিল্প- 

কেন্দ্রের চারিপার্থের দরিদ্রদের জীবনের সমস্তা দিন দিন ভীষণ হইয়! 

উঠিয়াছে। শিল্নোক্নতি ও মানুষের মনুষাত্ বজায় রাখার মধ্যে একহাতে 

সমস্ত ধন পুঁজি হওয়া ও নান! হাতে তাহা অন্থুপাত অনুসারে থাকার 

মধো, কোন সামঞ্জন্ত আছে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে। 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই কুটারে বাস করে; সে সব কুটারের 
দশা কিরূপ তাহা ধাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন) 
অধিকাংশ বাড়ীর একটি কি ছুটি করিয়৷ ঘর। অবশ্ত মধ্য-বিত্ত ও 

বড় লোকদের প্রয়োজনের অনেক বেশী কোঠা কামরা থাকে । একান্ন 

তুক্ত পরিবারপ্রথা ক্রমেই ভাঙ্গিয়৷ আসিতেছে; গৃহ প্রতি কয় জন করিয়া 

লোক বাঁস করে তাহা নিয়ের তালিকা দেখিলে ইহা বুঝা! যাইবে । 
১৮৮১ সালে ৫৮ জন বাড়ী প্রতি 

গ্রাম ও শিল্পকেন্ত্র 

২৮৯১ £8 ১, & 

১৯৩১ % ৫ ৰ ১১ ্ র্ 

চিত +-:588775-. : 



". ৮। জনসংখ্যার হীস-বৃদ্ধি 
 জনগণন[কে আদমস্ুমারী বলে। ১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম আদমনুমারী 

গৃহীত হয়; তাহার পর ১৮৮১,২৮৯১,১৯০১ ও ১৯১১ জনগণন ইইয়াছে। 

আগামী বংসর ১৯২১ সালে পুনরায় জন্গণন| হইবে। 

আমরা ১৯১১ সালের আদমনুমারীর সহিত অন্ঠান্ 

বৎসরের তুলনা করিয়া! ভারতের লোকসংখ্যারহাস 
বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা দেখিব। ১৯০২ হইতে ১৯১১ পর্যান্ত সমগ্র ভারতের 

ংখ্যা শতকর! ৭-১ জন হারে বাঁড়িয়াছিল) [ বৃটাশ ভারতে ৩৯%। 
করদরাজ্যে-১২% ] ১৮৯১ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ১৫ হারে, 

[বুটাশ ভারতে ৩৯%) করদরাজ্যে ৬৬%] মৌটের উপর সমগ্র 

ভারতে ১৮৭২ হইতে ১৯১১ পর্য্ত্ত এই ৪* বৎসরে জনদংখ্যা শতকরা! 

১৯%জন হারে বাড়িয়াছিল। 

প্রদেশ হিসীবে এই জন-বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রথমেই 
আমাদের যুক্ত প্রদেশের অবস্থা চোথে পড়িবে। ১৮৯২ হইতে ১৯১১ 

. সাল পর্যন্ত ২* বংসরে যুক্ত প্রদেশের জনসংখ্যা শত" 
যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জা" কর। আধ (০৬) হারে বাঁড়িয়াছিল এবং ১৯*২ 

বেরজনমংখ্য। হাস ও 

হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে ১'৭ হারে কমিয়াছিল। 

এই হ্রাসের কারণ প্লেগ জর। বিহার-উড়িষা! প্রদেশে দশ বৎসরে ১% 
হারে লোক-বৃদ্ধি হইয়াছিল। পঞ্জীবে ২০ ব্মরে জনসংখ্যা ৫ হারে 
বাড়িয়াছিল রটে, কিন্তু শেষ দশ বৎসর ম্যালেরিয়া! ও প্লেগের উৎপাতে 
জনসংখ্যা শতকরা একের অধিক করিয়া কমিয়। গিয়াছিল; কোনে! 

কোনো জেলার ১* হারে লোকও হ্রাস পাইয়াছিল; প্লেগে ও জরেই বেদী 
লোক ক্ষয় হইয়াছিল। বাংলাদেশে ছুইটি জেলার লোকসংখ্যা হাস গাই- 

মমগ্র ভারতের জন- 

সংঘ্াাবৃদ্ধির হার 
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যাছে, এবং কয়েকটিতে বৃদ্ধি হইয়াছে নাম মীত্র। এই বৃদ্ধি অস্ঠাগ্ক দেশের 
তুলনায় খুব কম। ইংলও, জারমেনী, হল্যাণড প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা যে 
পরিমাণে বাড়ে-_তাঁরতের বৃদ্ধি তাহীর অর্দেকেরও কম । (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) 

জনসংখ্যার হ্বাসবৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণগুপি নিয়ে নির্দেশ করি- 

তেছি। (১) দেশের বিবাহিত নরনারীদের সংখ্যার অন্নুপাত; (২) 

বিবাহ সন্বন্ধে সাজ ও ধর্মশীস্ত্ের মতামত, (৩) ও 

0১9 বিধবাবিবাহ। এক কথায় বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম নিষেধ, 
আচার প্রথা জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ। 

আমাদের দেশের ধর্মের অনুশাসনে, পরলোকের ও নরকের ভয়ে, 

ও সমাজের গীড়নে প্রায় প্রত্যেক নরনারীকে--সে সক্ষম হউক আর না 

হউক --বিবাহ করিতে হুয়। হিন্দু পরিবারে কন্ঠার 

ই বিবাহ অতি অল্প বয়সে না দিলে সমাজে নিন্দা ও 
অবশেষে পতনের ভয় যথেষ্ট । মুসলমানদের ভিতর 

বিবাহ সম্বন্ধে কড়াকড়ি না থাকিলেও বিবাহ প্রত্যেককেই করিতে হয়। 

এক ব্রচ্গদেশ ব্যতীত ভ।রতের সর্বত্রই বিবাহ বাধ্যতামূলক একথা বলিলে 

ভুল হইবে না। আমাদের দেশে যাহার চালচুল!, অর্থ-পয়সা, বিগ্তাসামর্থা 

প্রভৃতি কোনে! জগ্জাল নাই-_তাহার কিন্ত একটি পড়ী ও গুটি চার 
পাঁচ রুগ্ন, অনাহীর-শীর্ণ, মলিন-ছিন্নকন্থ-পরিহিত শিশু আছে। সমগ্র 

ভারতের অধিবাসীর শতষরা ৪৯ জন পুরুষ ও ৩৪ জন নারী অবিবাঁহিত-- 

৪৬ জন পুরুষ ও ৪৮ নারী বিবাহিত ও অবশিষ্ট ৫ ও ১৭ জন যথাক্রমে 

বিগত্ীক ও বিধবা । অবিবাহিতদের অধিকাংশই অল্প বয়সের। 

অবিবাহিত পুরুষের চারি ভাগের তিন ভাগের বয়স ১৫ এর কম ও. 
অবিবাহিত মেয়েদের ইহার চেয়ে বেশী ভাগের বয়দ ১* এর কম। 
অধিক বয়স পর্ধস্ত বিবাহ কয়ে নাই এমন লোক খুব কম চোখে পড়ে। 

ধর্ম'অন্সারে বিবাহিত্তের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক । 



৪৬ | _ ভারত-পরিচ়। 

ইহাদের মধ্যে মকল বয়সের একশত জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন ও নারীদের 
মধ্যে ৫* জন বিবাহিত। বাল্যবিবাহ এখনো 

ধ্য যথেষ্ট আছে; সমগ্র হিন্দুনারীর শতকরা 

৮ জন অবিবাহিত রা বয়স ১*এর মধ্যে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের 
যত নারী আছে তাহার শতকরা ৯৬ জন বিবাহিত। দ্বারভাঙ্কা জিলার 
৫ হইতে ১০ বৎসরের বালকদের শতকরা ৪৮% জন ও মেয়েদের ৬২ জন 

বিবাহিত। 

মুপলমানদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় কম। 

মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন অবিবাহিত, বিবাহিত ৪৩ ও অবশিষ্ট 

৪ জন বিপত্ীক ; নারীদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন 

বিবাহিত সুদলমানের অবিবাহিত, ৪৭ বিবাহিত ও ১৫ জন বিধবা। বালা- 
বিবাহ হিন্দুদের অপেক্ষ! ইহাদের সাজে কম। পাঁচ 

হইতে দশ বৎসর বয়ক্ক হিন্দু মেয়েদের শতকর! ১৩জন বিবাহিত, মুসল- 
মানদের সেই জায়গায় ৬ জন। 

আদিম জাতিদের মধ্যে খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয় এবং বিবাহ সেখানেও 

বাধ্যতামূলক | কিন্তু বৌদ্ধদের সিরিজ বয়সে হয় ও না 

করিলে সমাজে পতন হয় না । 

শিশু-বিবাহ ভারতে কমিতেছে কিনা তাহা! বলা কঠিন; কোনে! 

কোনো জাতির মধ্যে কমিতেছে, কোথায়ও পূর্বের ন্যায় এই প্রথা দৃঢ়ই 
রহিয়াছে । হিন্দুদের মধ্যে পাঁচ বখসরের কম বয়সের 

শিগুদের দশ হাজারে ১৮ জন বিবাহিত ; ৫ হইতে 
১* এর মধ্যে দশহাজার করা ১৩২ জন বিবাহিত; ১*--১৫ এর মধ্যে ৪৮৮ 
জন বিবাহিত। মুমলমানদের মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের 

বিবাহ হিন্দুদের তুলনায় কম-_মাত্র দশহাজারে ৫ জন। | 

পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কেবল ইংলগডের সহিত তুলনা করিলেই বট 

বিবাহিত হিন্দুর জি 

বাল্য-বিবাহ্ 
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বুৰিব যে বিবাহের সংখ্যা এদেশে কিরূপ। সে দেশে ১৫ বসরের কম 
কোনে! বালক বিবাহিত নাই ; আমাদের দেশে শতকরা ৬ জন এ বয়সে 
বিবাহিত। ২০ বৎসরের হাজার জন লোকের মধ্যে ইংলগ্ডে কেবলমাত্র 

২ জন বিবাহিত, আর সেই জায়গায় আমাদের দেশে ৩২১ জন বিবাহিত 
এবং অনেকে দুই একটি সন্তানের পিতা । ২৫ বদর বয়সের সময়ে 

দেখা যায় দশ হাজারে ১৪২ জন ইংরাঁজ ও ৫৯১ জন ভারতবামী বিবাহিত। 

নারীদের মধ্যে এই পার্থক্য আরও সুম্পষ্ট। পনের বমরের নীচে 
ইংরাজ বিবাহিত বালিকা নাই বলিলেই চলে, আর আমাদের দেশে এ 

বয়সের শতকরা ২৭ জন মেয়ে বিবাহ করিয়৷ সংসার পাতিয়! সন্তানের জননী 

হইয়। থাকেন। ২০ বৎসর বয়সের ইংরাঁজ বালিকা শতকর! ১২ জন 
ও ভারতবর্ষে শতকরা ৮* জন বিবাহিত। 

ভারতবর্ষের নারীদের আর একটি বিশেষত্ব তাহাদের বাঁধ্যত। 

মূলক বৈধব্য। পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৯ জন বিপদ্বীক, কিন্ত 
নারীদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন বিধবা । যুরোপে 

৪০ বৎসরের নীচের নারীদের মধ্যে শতকর ৭ জন 

ও ভারতে ৪*এর নীচেই ২৮ জন বিধবা । ইহাদের মধ্যে ১৫ বংসরের 

অল্নবয়পী মেয়ের সংখ্যা তিন লক্ষের উপর) শতকরা ১.৩ জন মেয়ে 
বিধবা। | 

উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিধবাঁদের বিবাহ ঈমাজে প্রচলিত নাই ; অনেক 
নীচবর্ণের মধ্যে (স্যাডা ) "সঙ্গ, প্রথা আছে; অনেক জাতি, আপনা দিগকে 

বড় বলিয়। প্রতিপন্ন করিবার জন্ত উচ্চ বর্ণের প্রথাদি অবলম্বন করে। 
তবে আজকাল অনেক উচ্চ বর্ণের পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোক বিধব| কন্যাদের 
বিবাহ দিতেছেন। বি্ভাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের জন্য যাহা 

করিয়াছিলেন তাহী!গ্রবাঁদগত। তাহারই চেষ্টায় এ বিষয়ে আইন হইয়াছে। 
জনসংখা-বৃদ্ধির কারণ বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ এবং হীসের কারণ 

বিধবা 



৪৮ ..... ভীরতপরিচয় 

প্ছ সন্তানের জন্ম, বৈধব্য ও বহুস্বামিত্ব। বহুস্বামিত্ব ভারতের সভ্য 
দেশে কোথায়ও নাই বলিলে চলে । তবে বহুবিবাহ বহুস্থানেই প্রচলিত 
আছে। যে দেশে বিবাহ বাল্যে হয় এবং বহু সন্তান জন্ম. গ্রহণ করিতে 

থাকে সেখানে মৃত্যুসংখ্যাও বেশী হয়। যুরোপ ও অন্তান্য দেশের 

সহিত তুলনায় দেখা যাঁয় যে সে-সব দেশে বিবাহের সংখ্যা, জন্মের সংখ্যা 
সবই আমাদের দেশের চেয়ে কম-_সেই সঙ্গে মৃত্যুহারও কম। ভারতে 
জন্ম হয় খুবই বেশী, সেই সঙ্গে মৃত্যুও হয় অন্বাভাবিক রূপে অধিক ) ফলে 

যে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহা অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় নিতান্ত কম। 
জন্মের ও বুদ্ধির হার আদিম জাতিদের মধ্যেই বেশী; তার পরই 

মুলমান ও হিন্দুদের । ১৯১১ সালে হিন্দু যেখানে শতকরা ৫% হারে 

বাঁড়িয়াছিল, মুসলমান বাড়িয়াছিল ৬২এর উপরে । 

ত্রিশ বৎসরে হিন্দুদের বৃদ্ধি শতকর| ১৫% ও 
মুদলমানদের ২৬% হাঁরে হইয়াছিল। এই বংশবৃদ্ধির সহিত আধুর 

হ্াবৃদ্ধির যথেষ্ট সব্বন্ধ আছে। ইহার সত্যতা নিয়ের অঙ্ষগুলি হইতে 
বুঝা যাইবে। হিন্দুদের মধ্যে সন্তান-সংখ্যা কম বলিগ্া দীর্ঘারু তাহাদের 
মধো অধিক | আদিম জাতিদের সন্তান খুব বেশী হয় বলিয়া শেষ পর্যাস্ত 

তাহারা দুর্বল হইয়া! পড়ে ও অভি-বদ্ধ হইবার পূর্বেই মরিয়! ষায়। 
পাপী শা 

দশ হাজারে : বৃদ্ধি আমু 

৬* বংসর বয়ফ্| অনুসারে ; অন্তুসারে 

ূ ক্রম ক্রম 

জন্ম মৃত্ার বৃদ্ধির হার 

১৯০ ১৮ 

ধর্ম 1 ১৯১১ 
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আমাদের দেশের লোকের আমু অগ্যান্ত দেশ হইতে কম। পূর্বে 
শতাধু লোকের অভাব ছিল না_এখন ছুই একজনও চোখে পড়ে না। 

ভারতবাদীদের আয়ু প্রতি বংসরেই হ্বান পাইতেছে। 
| আমরা নিয়ে একটি তালিক! দিতেছি; ইহাতে 

দেখা যাইবে যে ইংলগ্ডে পুরুষদের আযুর আশ! ৪৬ বত্মর ও আমাদের 

দেই জায়গায় ২২২ বছর; ইংলগের নারীদের ৫* বঞারের স্থানে 
আমাদের দেশের ২৩ বংদর মাত্র। ইংলগ্ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার 

গুণে লৌকের আযুবৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই ছুইএর অভাবে আমাদের 

দেশে আঘু হাঁম পাইতেছে। আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা 
কচিৎ পঞ্চাশ পার হয়েন আর যুরোপের লোকের! তখন জীবনের 

বড় বড় কাজ আরম্ভ করেন। আমাদের গতি নিয়াতিমুখে । স্থৃতরাং 

কোথীয় গিয়া দাড়াইৰ তাহা বলা কঠিন। এখন হইতে সচেষ্ট না 

হইলে আমাদের জাতীয় চিহ্ন বজীয় রাখিতে টম দুর্বল স্বত্নগ্রাণ 

মানধও অবশিষ্ট থাকিবে ন|। 

ভারতে আয়ু 
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ৃ শো | 

১। অক্ষম ও অকমণ্য 

ভারতে অক্ষম অকর্মণয লোকের সংখ্য। খুব বেণী। নিয়ে অকর্মণাদের 

একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে. 
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ৰ 

অন্যান্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পাগলের সংখ্যা কম। ইংগডে 

লক্ষের মধ্যে ৩৬৪ জন উন্মাদ ও ক্ষীণ শক্তি বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষে 

্গীণশক্তি বা নির্বোধদের এই পর্যায় ফেলা হয় না 

বলিয়া এখানকার এই. সংখ্যা এত কম। ্মীয়ুর 

দৌর্বন্য এই রোগের কারণ বলিয়া সভ্যতা বিস্তারের সহিত উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি 

উন্মাম 



৫২ তারত-পরিঠয় 

পাঁইতেছে। সমগ্র ভারতের পাগলের সংখ্যা হ্বাম পাইতেছে ; কিন্ত যুক্ত 
প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও দাক্ষিণাতোর চারিটি করদরাজ্যে উন্মাদ রোগ 

বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ স্পষ্টত বলা যায় না। | 
বোবা-কাঁল! লৌকের সংখ্যা অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতে বেশী 

নয়। সমগ্র দেশে লক্ষ কর1 ৭৪ জন পুরুষ ৫৩ জন স্ত্রী বোবা । দুঃখের 

বিষয় ইহাদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহা 

নিতান্ত সামান্ত। 

 অকর্মণাদের মধ্যে অন্ধদের সংখ্যাই বেশী, দশহাজারের মধ্যে ১৪৭ জন। 

বুরোপ ও মািন দেশে দেই জায়গায় ৯এর অধিক নয়। কেহ কেহ 

বলেন গ্রীম্ম-মণ্ডলে অন্ধতা বেশী; কিন্তু রুশ দেশে 

দশহৃজারে ১৯ করিয়া অন্ধ; রুশ গ্রীষ্মমগুলের 

মধ্যে নয়। অপুষ্ট আহার ও তৈলের অভাবে দেখা যাঁয় অনেকে রাত 

কাণা হয়; এরূপ লোকের সংখ্যা কত জানা যায় না। 

১৮৯১ সালের আদ্ম-হ্ুমারী অন্ুদারে ভারতে কুষ্ঠ মহাব্যাধি 

আত্রীস্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার; ১৯*১ অবের লোক- 

গণনার সময়ে দেখা যায় কুষ্ঠের সংখা! কমিয়া ৯৭ 

হাজারে ঠাড়াইয়াছিল। ইহার কারণ ভারতে সেই 
দশ বংসরে কয়েকটি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং বনুলোক মরিয়া যায়। কিন্ত 
১৯১৯ সলেব আ্ম-সুমরীতে দেখা যাঁয় এই সংখ্যা প্রীয় ১২ হাজীর 

ব্ড়ম্মছে। এই বুদ্ধির কীরণ ক সে সম্বন্ধে শেষ কথী এখনৌ বলা হয় 

নাই; তবে কেহ কেহ বলেন ছারপোকা নাঁকি ইহার বাহন এবং দ্ারিদ্রা, 

অনাহার, শীতের কষ্ট, দুশ্চরিত্রত। প্রভৃতি নানাকারণে ইহার প্রাদুর্ভাব 

দেখা যায়। এই ব্যাধি সংক্রামক--তবে প্লেগ বসন্তের ভ্তায় নয়। 

সাধারণত নিষ্নশ্েণীর মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। বাংলাদেশে 
বাউরী, রাজবার, উড়িষ্যার. বাগ্দী ও অজাতদের মধ্যে এই রোগাক্রান্ত 

মুক-বধির 

অন্ধ 

কু 
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লোকের সংখ্যা অধিক। বাংলাদেশে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠের সংখ্যা 
দশ হাজারে ২০ হইতে ৩ৎ জন করিয়া) ইহার পরেই বীরভূম ও বর্ধমান | 

কুষ্টের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার--অথচ মান্ত্র ৫ হাঁজারের মৃত কুষ্ঠাশ্রম 

আছে। ইহার সংখ্য। ৭০টি; তন্মধ্যে ৪০টি খুষ্টান পাদরীদের দ্বার। 

পরিচালিত; পাঁচ হাজারের মধ্যে সাড়ে তিন হাঁজীর খুষ্টানদের নিকট 

আশ্রয় পাইয়াছে। ইহারা কুষ্ঠদদের ছেলেমেয়েদের পৃথক করিয়া রাখেন 

এবং যাহাতে সংস্পর্শ দোষে এই রোগ সন্তানাদির মধ্যে সংক্রািত না হয় 

সেদিকে দৃষ্টি দেন। অবশিষ্ট এক লক্ষ চারি হাজার কুষ্ঠ ভারতের সর্ব 
নিবিকারে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে; তাহাদের অবাধ ভ্রমণ সর্ব-সাধারণের 
বাবহীর্যা সামগ্রীর ব্যবহার, দূষিত শরীরের ক্লেদ যথা তথা ত্যাগ প্রভৃতির 
কোনে! নিষেধ নাই । কোনো সত্য-সমাজে কুষ্ঠেরা এমন অসহীয় ভাবে 

ঈীবন কাটায় না। এ বিষয়ে সমাজ ও সরকারের দৃষ্টি দেওয়। নিতান্ত 

প্রয়োজন । | 
সপপ্পাপিসিশি পপ শিশাশিসি 

৬০। উপজীবিকা 
ভারতবর্ষের ৩১ কোটি লোক কেমন করিয়া কি ভাবে জীবনযার। 

করে তাহা জানিবার গ্রয়োজন আছে । ইংলঙের একশত জন লোকের 
মধ্যে ৫৮ জন শিল্পকর্ম, ১৪ জন চাকুরী, ১৩ জন বাণিজ্য ব্যবসায়ে, এবং 
৮ জন মাত্র কৃষিকার্য্ে ব্যাপৃত। ভারতবর্ষে সেই জায়গায় শতকরা ৭১. 
জন কৃষি গৌঁচারণ প্রভৃতি কার্যে, ২৯ জন অন্ান্ত কাজে নিযুক্ত। 

উহার মাধ্যে শতকরা! ১২জন লোক পিল্পকর্মে: ২ জন জিনিষ পত্র স্থানান্তরিত 
করিবার কার্ধ্যে (যেমন মাঝি, গাড়োয়ান, রেলে ), এবং কেবলমাত্র ৫জন 
ব্যবায়ে রত রহিয়াছে। যুরোপের সহিত এই অসামঞ্জস্তের কারণ, 



৫ |. ভাপ 
পশ্চিম শিল্প ও বাণিজ্যের যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষ 
তাহা এখনো পারে নাই। বরং ভারতীয় শিল্পের অধ:পতন. হওয়ায় 
দেশের লোক কৃষির আশ্রয় লইয়াছে। যাঁট বৎসর পূর্বে জারমেণীর 
অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি ছিল; কিন্তু শিল্প ও বাঁণিজ্যে ইহারা কি 

উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা (যুদ্ধের পূর্বে) আমাদের চারিদিকের 

জিনিষ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিতাম। | 
পাশ্চাত্য গ্রতীব দেশের হাড়ে হাঁড়ে প্রবেশ করিয়াছে; পূর্বে গ্রমম 

গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ তন্্ব ছিল, আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ, 

বাহিরের পৃথিবীর সহিত যে তাহার যোগ আছে 

তাহ! সে কোনো কালে ভাবে নাই। গ্রামের চাষী 

সংলগ্ন ক্ষেতে চাষ করিতে, তীতি ঘরে কাপড় বুনিত। কামার লোহার 

ফাল, দা প্রভৃতি যে সামান্ত ছুই চারিট! জিনিষের প্রয়োজন হইত 

তাহাই নির্মাণ করিত; ছুভার গ্রামের গো-শকট চাঁলাইত, মুী মৃত 
গরুর চামড়া পাইত এবং যে সামান্ জিনিষ করিত, তাহা গ্রামেই 

'লাগিত; কুস্তকারকে তাহার দ্রব্য সম্ভার লইয়! বহুদূরে যাইতে হইত না, 

নিকটের হাটে তাহার সামগ্রী বিক্রয় হইয়া! যাইত। প্রতি গ্রামেই তিলি 
তেল করিত, ধোপা কাপড় কাঁচিত, নাপিত ক্ষৌর কর্ম করিত, ভূ'ইমালী 

বাঁ অন্ত কোনে! নীচজাঁতি পরিচ্ছন্নতার জন্ত দায়ী থাকিত। এইরূপে 

গ্রামণ্ডলি বেশ দিন কাটাইতেছিল; সামাজিক ধোঁট তাঁহাদের সব চেয়ে 

বড় রাজনৈতিক আলোচনা ছিল, পালেমেণ্টে কি হইতেছে, কংগ্রেস 

কি বলিতেছেন তাহা জানিবার কোনো! উপায় ছিল না। কিন্তু এখন 
সে সমস্ত ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে ; রেল পথ নিত হওয়ায় বিদেশের জিনিব 

গ্রামের দ্বারে, বিদেশের শিক্ষা ও হাবভাব গ্রামের অস্তরে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে।" পূর্বের ভ্রব্য-বিনিময় উঠিনা গিয়াছে, এখন আর কাগড় 
দিয় তৈল বাঁ তৈল দিয়! চাল পাওয়া যায় না । এখন অর্থের প্রচলন 

প্রাচীন শ্রাম 
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সর্বত্র হইয়াছে। ব্রেল হইবার পর হইতে ভারতের শস্ত জীবনের মধ্যে 

অকম্মাৎ এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । | 

ভারতরর্য কৃষি প্রধান দেশ) সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭২ 

জন কৃষিকর্মে লিপ্ত; অর্থাৎ ২১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক কৃষির উপর 

নির্ভর করে; তাহার মধ্যে ৮* লক্ষ জমিদার । ১৬ 

কোটি ৭* লক্ষ নিজ নিজ জমি চাষ করে। ৪ 

কোটি ১০ লক্ষ চাকর বা দিনমঙ্ুর, ইহাদের নিজের কোনো জমি নাই। 

হাজার ৭৫ লোক নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি জমিদারী দংক্রান্ত 

কাঁধ্য করে। 

গড়ে ভারতবর্ষের ১০* জন কৃষি-উপজীবি ২৫ জন করিয়া দিনমুর 

লাগাইয়া থাকে। কিষ্তু গ্রতি-গ্রদেশের পৃথক পৃথক হিদাঁৰ করিলে দেখা 

যায়--আসাঁমে গড়ে মাত্র দুই জন মজুর একশ জন কৃষকের কাছে 

কাজ করে ও বেরার-মধ্য-প্রদেশে ৫৯ জন। ইহার ছুইটি কারণ; 

প্রথমতঃ যেখানে অন্পৃশ্ত বা আদিমজাতির বাদ অধিক সেখানে মজুরের 

সংখ্যা অধিক, কারণ তাহারা ক্ৃষিকার্ধা জানে না(যেমন সীওতাল 

ওরাও প্রভৃতি জাতি )। দ্বিতীয় কারণ দেশে জমির অভাঁব। জমি 

ভাগের পর ভাগ হইতে হইতে ঘরের মত নিতীস্ত সামান্য এক টুক্রা 

হইয়াছে। শিল্পকর্ম প্রচুর পরিমাণে নাই বলিয়া সকলেই জমির দিকে 

ঝু'কিয়াছে, এমন কি তাঁতি তিপি লোহার প্রত্ৃতি জাতি জাত-ব্যবসায় 
লাভজনক নয় বলিয়! ক্ষেত খামার করিতেছে ; ফলে জমির অভাব হইয়াছে 

ও জমিহীন দ্িন-মজজুরের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাদের জমি 
নাই ভাহারা মজুরী করে, সংস্কারবশতঃ যাহারা বাহিরে যাইতে পারে 
না, তাহার! অনাহারে মরে ; যাহারা! দেশের বাহিরে চলিয়া শিল্পকেন্ে 

উপস্থিত হইতে পারে তাহার! বাচিযা যায়। 
ক্কষি ব্যতীত মংস্ত-ব্যবলায ও শিকার করিয়া অনেক লোক জীবন 

কৃষি 
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ধারণ করে। প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ৬ জন এই কর্ম 

করে। সমগ্র ভারতের অর্ধেক মত্ম্ত-ব্যবসায়ী বর্জদেশে ও মান্ত্রাজ 

প্রদেশে দেখা যায়। ভারতে মতস্তের উন্নতির জন্ত সরকার বাহাছুর নজর 

দিয়াছেন এবং আশ! করা যাঁয় এই ব্যবসায় ভারতের খালে বিলে নদীর 

ধারে ধারে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। 
সমগ্র ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৩ হাজার লোক অর্থাৎ প্রতি দশ 

হাজারের মধ্যে ১৭ জন খনিতে কাজ করে) ইহার মধ্যে বাংলাদেশের 

রি কয়লা খনিতে ১ লক্ষ ১৫ হাঁজার ও বিহার উড়িয্যায় 

১ লক্ষ ২৭ হাজার লোক কাজ করে। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই কুলী; খনিতে সাধারণত সাঁওতাল, বাউরী, ভূইয়া, 
টামার, কোঁড়া, রাজবার, দৌধাদ মুসাহার জাতির লোক কাঁজ করে। 

এছাড়া অন্তত্র খনিতে প্রায় একলক্ষ লোক কাজ করে; ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই মহীশূর রাঁজ্যের মধ্যে কাজে লিপ্ত । | 

দশ বতসরের মধ্যে খনিজ কাজে লোক সংখ্যা ২,৩৫ হাজারের স্থানে 

৫ লক্ষ ১৭ হাঁজার দীড়াইয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে দশ বৎসরে ধাতুর 

খনিতে কাঁজ করিবার লোক ২২ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 

৩ কোট ৫৩ লক্ষ লোকে শিল্প কাজের উপর নির্ভর করে; ইহার 

মধো শতকরা ২ এর উপরে লোক বয়ন শিল্পে নিযুক্ত ; কেবল মাত্র তুলার 

শিল্পে ৬* লক্ষ লোক ব্যাপৃত। তুলার নান! শিল্প- 

কাজে পঞ্জাবে দশহাজারে ৩৭ জন পিপ্ত। বাংলা ও 

আসামের সব চেয়ে কম--দরশ হাজারে কেবল মাত্র ৮১৭ জন মাত্র এই শিল্প- 

উপজীবি। রেশমের কাজে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৩ হাজার লোক ও পশমের 

কাজে মাত্র ৭ হাজার লৌক লিপ্ত। অথচ বিদেশ হইতে এই সকগ সামগ্রী 
লক্ষ লক্ষ টাকাম্ম আমদানী হয়। হাতে ন্ুতা-তৈয়ারী দেশ হইতে 
ক্রমেই উঠিয়! যাইতেছে; ১৯৭১ সাল হইতে বন্্শিল্পে শতকর! ৬ জনের, 

শিল্প 
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অধিক করিয়। লৌক কমিয়া গিয়াছে; চরকারসুত| যে কেবল উতঠিযা 
গিয়াছে তাহা নহে তাতের কাজও প্রায় অদ্ধমূত অবস্থায় দাড়াইয়াছে। 

চর্মের ব্যবসায়ে যুদ্ধের পূর্বে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ১৯০১ সালে 
চর্মকারদের যে সংখ্য। দেখ! গিয়াছিল ১৯১১ সালে তাহার শতকরা ৬ জন 

করিয়া কমিয়া যায় দেশীর চর্মকারগণের ছুদশার 
অন্ত নাই; 1বদ্দেশী রীতি-অনুসারে তাহারা চর্ম 

পারষ্কার কারতে বা জুতা তেগ্নারী করিতে জানে না; ফলে তাঁহাদের 

ব্যবসায় প্রায় ধ্বংস লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেকেই কল কারখানায় ও 

কাঁষকাধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 

পিতল-কীসার ব্যবসায়ের কথা পূর্বে অলোচিত হইয়াছে। ১৯*১ 

সাল হইতে দশ বংসরে এই ব্যবসায়ের লৌক শতকরা ৬২ হাঁরের উপর 

কাঁময়াছে। বিদেশ হইতে যে কেবল তাঁমা-পিতলের 

চাদর আমিত তাহা নহে, অবশেষে জার্মানী হইতে 

পিতলের গ্লাস বাটী ও আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিলাতী এনামেলের 

বাসন, এলুমিনিয়মের বাসন এবং আজ কাল জাপানী গালার বাঁসন 

ভরতায় পিতল-কীসার সহিত প্রতিযোগীত।৷ আরম্ভ করিয়াছে। ফলে 

এখানে যাহারা এই শিল্প অনুদরণ করিয়া অর্থ উপাঞজন করিত তাহাদের 

সংখ্য। কমিতেছে। 

এ ছাড়া মাটার কাজ যেমন, ইট, টালী, কুমারের কাজ, ওধধাদি 
তৈয়ারী, খাদা দ্রব্য প্রস্তুত, পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী কার্যে কয়েক লক্ষ 

বিবিধ লোক নিযুক্ত আছে; কিন্তু এক্ষণে খেলন৷ বিলাত ও 

জাপান হইতে আসে; দেশীয় ৪ধধের আদর কমিয়া 

গিয়াছে ; দেশীয় নুগন্ধাদি এখন অনাদূত ; ফলে এই নকল শিল্প অধঃপাতে 
ধাইতেছে ও লোকে এই মকল কর্ম ছাড়ি কৃষির দিকে ঝু'কিয়াছে 
অথবা জমির অভাবে দিন-মছ্ছুর হইতেছে। বাণিজ্যের উপর প্রায় 

৪ম বাবনায়। 

ধাতু শিপ 
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১ কোটি ৭৮ লক্ষ -লোক নির্ভর করে। অর্থাৎ সমগ্র জন সংখ্যার 

৫% জন। ইহার অর্ধেকের উপর লোঁক প্রতিদিনের খাদ্যসামগ্্রীর 
ব্যবসায় করে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক মুদরীর দৌকানে মিষ্টান্নের দোকান 
প্রভৃতি সামান্য সামান্ট কারবার করে। 

সরকারী কাজ ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভাগে প্রায় ১ কোটা 
৯ লক্ষ লোক নিযুক্ত। সমগ্র ভারতে ৭,১১৩টি ফাক্টরী আছে; সর্ব 
সমেত ২১ লক্ষ লৌক ইহাতে কাঁজ করে। ইহার মধ্যে ৮ লক্ষ ১, হাজার 
বিশেষ বিশেষ শিল্পে, ৫,৫৮ হাজার বয়নশিল্পে ২,২৪ হাজার খনিতে, 
১,২৫, হাজার বহনাদি কার্যে, ৭৪ হাজার খাদ্য দ্রবা প্রস্থতে, ৭১ হাজার 

ধাতুর কার্যে, ৪৯ হাজার কীচ ও মাঁটির কলে; রাসায়নাদি কার্যে প্রায় 
অর্ধ লক্ষ এবং বিলাসের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে ৪* হাঁজার লোক 

নিযুক্ত । বিশেষ শিল্পের মধ চা, কফি, ধরা হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বড় বড় অনেক গুলি কলকারখানা ও কারবার ঘুরোপীয় 

মূলধনে চলিতেছে । রেলওয়ে, ট্রাম কোম্পানী, পাট কল, সোনার খনি 
ধযবদায়ে পশমের কল, মছ্থ গ্রস্থতের কারখানা সম্পূাগে 

ভারতবাদী ও সাহেখ বিদেশী অর্থে চলিতেছে ; সুতরাং এ সমস্তেয় মধ্যে 

উচ্চ বেতনের কর্মচারী অধিকাংশ স্থলে সাহেব । এছাড়া কয়লার খনি, 

পেট্রোলিয়ামের কারখানা, চা-বাঁগিচা, ব্যাঙ্ক, চালের কল, কাটের 

চিরাই-কল, ময়দার কল, চিনির কারখানা, লোহার ও পিতলের টালাই 
কাজের কারখানা, নীলের চাষ প্রায়ই সাহেবদের হাতে ; তবে ভারত- 

বাসীদেরও সামান্ত হাত কতকগুলিতে আছে । যেমন আসামের ৫৪৯টি 
চা-বাগিচা সাহেবদের ও ৬০টি ভারতবানীর মূলধনে চলিতেছে । মানা 
ও মহীশূরের কফি-বাগিচার অবস্থা এর রূপ। কাপড়ের কলে এখনো! 
দেশীয়দের সংখ্যা বেণী) বথ্বের ১০০টি কল ভারতবাসীদের, ২৫টির 

অংশীদার উভয়ে এবং ১৩টি সম্পূর্ণনাপে সাহেবদের হাতে। | 
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১৯১১ লালের জনগণনায় ভারতের জনগংখ্যা ৩* কোটি ছিল। ইহার 
মধ্যে ১ ৯৯,৭৮৭ জন ছিল যুরোপীয় (তন্মধ্যে ৯১ হাজার সৈশ্ঠ 

বিভাগের লোক ও তাহাদের পরিবার )) ১ লক্ষের 

কিছু অধিক ইঙ্গভারতীয় ছিল। মোটামুটি ধরা 
যাইতে পারে এই উভয় শ্রেণী হইতে প্রায় ২ লক্ষ 

১০ হাজার লোক সরকারী কাজের উপযোগী । আংলোইগডয়ান ও দেশী 

ৃষ্টানরা আপনাদিগকে মুরোপীয় বলিয়া চালাইধার চেষ্টা বহুকাল হইতে 

করিতেছে । সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তাহার ১,৪০০তে ১ জন। ধরিয়! 

লওয়া যাক ইহাদের সকলেই ও যূরোগীয় মাত্রেই লেখাপড়া ও ইংরাজী. 
শিক্ষায় পাকা । তাহাতেও ভারতের শিক্ষিত সমাজের তুলনায় ইহারা 

অনেক নীচে পড়িয়া থাকে ; ভারতীয় শিক্ষিতের সংখা! উহার্দের চেয়ে ছয় 

গুণ বেশী। 

স্থায়ী যুরোপীয় এদেশে খুব অন্পই বাস করে : যুক্টৌপীয় ও ইগ 
ভারতীয়দের সংখা। সমগ্র জনসংখ্যার তুলনীয় ১ জনে ১ জন। 

কেবলমাত্র যদি ইলগভারতীয়দের সহিত ভারতীয়দের তুলনা করা যায় তবে 

তাহাদের অনুপাত ৩,০০০ এ ১ জন ফীড়ায় এবং ইংরাজী শিক্ষায় ১৩ জন 

১জন। এই সংখ্যাগুলি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে যুরোপীয় ও 
ইঞ্জভারতীয়েরা যেসকল চাকুরী করে তাহা তুলনায় কত বেশী। 
বড় ১১,*৬৪টি চাকুরী সরকারের অধীন; ইহার মধ্যে ৬,৪৯১ অর্থাৎ 

৫৮% হারে চাকুরী এই ক্ষুদ্র সাজের লোকের মধো আবদ্ধ। ৫০০২. 

টাকার মান-মাহিনা চাকুরীর সংখ্য| ৪৯৮৩) ইহার মধ্যে ৪,৫৪২ অর্থাঃ 

এক শঙ্ছের মধ্যে ৮১টি নাহেবদের ; ৮**২ টাকা ও তদুর্ধ বেতনের কাজের 

সংখ্যা ২,৫৯১, তাহার মধো ২,২৫৯টি বা শতকরা ৯০% তাহাদের দ্বারা 

| এই মল সাহেব কর্মচারীদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর কেহই 
রে ভাষা জানেন নাউ সেই জন্ত প্রভিন্দিয়াল সার্ডিসে দেশীয় লোৌক 

সরকারী কাজে 

দেশীয়দের স্থান 



৬৪... ভারত-পরিচয় 

নিয়োগ করা হয়। কিন্ত আমরা উপযুক্ত ভারতীয় ও প্রাদেশিক সিবিল 
সাভিসের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্তান্ত চাকুরীর অবস্থা দেখি। উক্ত কাজ 
দুটি ছাড়িয়া দিলে সরকারী ২৩টী বিভাগ বাঁকি থাকে । সেই বিভাগ 

গুলিতে ২০৯, ৫০৯২, ৮০০২, টাকার কাজ যথাক্রমে ৭,২৬১ 7 ৩,০৭০ ) 
এবং ১,৬১7 ইহার মধ্যে সাহেবর! পূর্ণ করিয়৷ আছেন ৪,৯৭৪) 

২,৭৪৬ ও ১,৪৯৯ অর্থাৎ ২০০২ টাকার চাকরীর শতকর! ৬৯%, ৫০০২ 

টাকার চাঁকরীর ৯*% এবং ৮**২ টাঁকাঁর চাকুরীর শতকরা! ৯৪% টি। 

দুইশত টাকাও তদৃদ্দ বেতনের বুরোপীয়, ইন্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় যথাক্রমে 
শতকরা ৪৮৭; ১৯.৪) ৩১| ৫০০২ টাঁকার উপরের চাকুরীতে শতকরা 

৮০7 ৯,৭) ১০.৩) ৮০৯২ টাকা ও তণৃর্ধ বেতনের চাকুরীতে ৮৭) 

৫.৯) ৬৪। এই সংখ্যাগুলি হইতে বুঝ! যাইবে ভারতীয়দের স্থান 
সরকারী চাঁকুরীতে কিরূপ। কিন্তু নৃতন সংস্কারে ভারতীয়দের স্থান ও 
সন্মান উভয় বাড়িতেছে । 

১১। স্থানান্তর ও দেশান্তর গমন 

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নহে একথা পূর্বেই আলোচি 
হইয়াছে। তূপ্রকৃতি, স্থানীয় মৃত্তিকা, বৃষ্টির পরিমাণ, নদীবহুলত], আর 

হাওয়ার তাপ ও বাঁযুর চাপের উপর জনসংখ্যার ভ্বাস- 

বৃদ্ধি নির্ভর করে। সেই জন্য নদীবনল বাংলাদেশে 
জনসংখ্যা সর্বাধিক এবং রাজপুতানার মরুভূমিতে সর্বাপেক্ষা কম। এখন যে 
সকল স্থানে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর! কঠিন সেই সকল প্রদেশ হইতে আসি! 
উর্বর দেশে অথবা বাঁণিজ্যকেন্ত্রে লোকে বাঁস বা কাজ করিতে যাঁয়। 

স্বানাস্তরে গমনাগমন 



রর স্থানাস্তর. ও দেশাস্তর গমন | ৬১. 

সুতরাং কোনো! দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হাঁস &েবল মাত্র জন্ম-মৃত্যুর হার 
হইতে বুঝ! যাইবে না-_সেখানকার কত লোক বিদেশে এবং বিদেশের কত 

লোক সেই দেশে বাস করিতেছে তাহা দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের এক 
প্রদ্দেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া বাস করিলে গ্রদেশ-বিশেষের জনসংখ্যার 

হান বা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু সমগ্র ভারতের তাহাতে কোনে। ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। 

কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে দেশাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিলে সমগ্রদেশের 

জনসংখ্যা হ্বাস পায়। যুরোপ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বদর আমে- 

বিকার নান! স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায়। এক ইতালি হইতে 

১৯০* সালে সাড়ে ছয় লক্ষের উপর লোক বিদেশে গমন করে। 
আমাদের দেশে এই প্রকার বহির্গমন খুবই কম) সে বিষয়ে আলোচন! 
পরে হইবে; এক্ষণে ভারতের অন্যান্তরেই প্রাদেশিক গমনীগমন কিন্ুপ 

চলিতেছে তাহাই দেখ। যাঁকৃ। 

তারতবর্ষের লোক অত্যন্ত গৃহপ্রিয়। ১৯১১ সালের আদমস্ুমারীতে 

দেখা যায় যে শতকরা কেবলমাত্র ৯ জন লৌক নিজ জিলা ত্যাগ করিয়া 

তারতের মধ্যে চল। বাহিরে বাদ করিতেছিল। ১৯১১ সাঁলে দেখা যায় 
এদেশ নমূহের এই সংখ্যা আর ও কমিয়াছে ; শতকরা ৮ জন পৌঁক 

ধরি এডি নিজ-জিলার বাহিরে বাস করিতেছে এবং তাহার 

অধিকাংশই পার্থের জিল! ছাড়িয়া যায় নাই। লোকে যে একস্থান 
বাধা পড়িয়৷ যুগরযুগাস্ত হইতে দারি্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছে তাহার ছুইটা 
কারণ) একটা সামাজিক অপরটী আর্থিক। সামাজিক বাঁধা অশিক্ষিত 

লোকের মধ্যে খুব বেশী ; বাহিরে গেলে জাতি যায়, শুচিত। রক্ষিত হয় ন; 
এই সকল ভূয়ে লৌকে দেশের বাহির হইল ন। মত্ত 

মাংসহারী বাংল! দেশে হিচ্ুস্থানের বা মহারাষ্ট্র 
দেশের উচ্চবর্ণ লোক আসিতে ভয় পাইত। এ ছাড়া আমাদের 
দেশের শতকর! . গ্রীয় ৮* জন লৌক কৃষি-উপজীবি। . এক কৃষি কার্ধ্য 

বঠ্গিমনেয় বাধা 



ছাড়া তাহারা আর কোনঞ্কারধ্য জানে না; সুতরাং বিদেশে গিয়া তাহারা 

কিকরিবে? তাঁতির তীত বুনিয়া, বা কামারের লোহার জিনিষ গ্রস্ত করিয়া 

জীবিক1 উপার্জনের তেমন ভরসা নাই সুতরাং বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়। 
এই জন্য অধিকাংশ লোকই কৃষি বা গ্রামের শিল্প লইয়া পড়িয়া আছে। 
অতি সামান্ত সংখ্যক্ষ লোকই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া বড় বড় সহরের 
কলে কারখানায় খনিতে ও ডকে কাঁজ করিতেছে । রেলওয়ে বহুলোককে 

একস্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে ও সুলতে লইয়। গিয়া ও তাহাদিগকে 

কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জীবিকার পথ ছুই দিক্ দিয়া করিয়া দিয়াছে। 
ভরতবর্ষের মুধ্যে চলাফেরার তিনটি আত আছে। (১) প্রথম 

আোত বিহীর-উড়িষ্যা, এবং যুক্ত প্রদেশ হইতে বাংল! দেশের প্রধান 

প্রধান সহরে ; (২) দ্বিতীয় স্রোত বিহাঁর-উড়িষ্যা, 

বাংলা, যুক্ত-প্রদেশ হইতে আসামের চা-বাগানে ) (৩) 

তৃতীয় স্রোত মান্দ্রীজ, বাংল! ও ঘুক্ত প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশী তিমুখে । 

যুক্ত-প্রদেশ ও বিহীর-উড়িষ্যার লোকের! দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। 
দেশের সমগ্র ভূমি বিলি হইয়া! রহিয়াছে, কৃষির উপযুক্ত স্থান নাই। ১৯১১ 

সালে যুক্ত-প্রদেশের সমগ্র জন-সংখাঁর শতকরা ৯২ জন লোক ভূমিহীন 

মজুর ছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময তাহাদের কাজ থাকে না; 
মাহাদের জমি-জমা আছে তাহাও নিতান্ত সামান্য ; ভুমি অুর্বর বৃষ্টি কম; 
এবং কাণপুর-ব্যতীত অপর কোনে। সহরেই কলকারখানা নাই। লোকের 

জীবনযাত্রা নির্বাহের আদর্শ নিতান্ত নীচু হওয়া সন্েও লক্ষ লক্ষ লোক 
প্রতি বৎসর মছামারীতে মরে ; কেবল মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া 
লোকে আর দেশে থাকিতে পারে না । সুতরাং সামাজিক বাধ! ছিন্ন 
করিয়া লোকে বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিহারের অবস্থাও তক্দরপ। 
এই উভয় দেপ হইতেই লৌক আসিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। 

বাংলাদেশে শ্রমজীবির 'অতিশয় অভাব) এখানে আসিল পশ্চিমের লোকের! 

টল]ফেরার তিনটি ধার! 



স্থানান্তর ও দেশাস্তর গমন ৬৩ 

নানা কাজ পায়। পুলিশ, দ্বারবান্, ফিরিওয়ালা, মিস্ত্রি, মুচি, মাঝি, 
দোকানী, ব্যাপারী হিনুস্থানী এদেশে অনেক। 
অধিকাংশ হিন্দস্থানী এদেশে স্ত্রীপুত্র আনে না। 

মর্থ উপার্জন করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেয় এবং ছুই চারি বৎসর 

অন্তর দেশে যাক্স। এক যুক্তগ্রদেশ হইতে প্রায় ৮ লক্ষ করিয়া 

লোক প্রতি বর কমে। বাংল! দেশে মজুরের অভাব ছোটনাগ- 

পুরের নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও সীওতালে পূর্ণ করিতেছে। বিহীর-উড়িষা! 

গ্রদেশে প্রায় ১০ লক্ষ লৌক এই দেশীস্তর গমনের জন্য হাঁস পায়; ধান 

কাটার সময়ে প্রতিবৎসর সহস্র সহজ লোক কাটিহার লাইন দিয়া রঙপুর 

দিনাজপুর পূর্ববর্গ প্রস্ততি স্থানে যায় এবং সাঁওতাল পরগণা হইতে দলে দলে 

লোক পশ্চিম বাঁংলাঁয় কাঁজ করিতে আসে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের সহিত 

ইহার যোগ যথেষ্ট। আশ্বিন কাত্তিক মাসে মেলেরিয়ার বাধিক মড়ক আন্ত 
হয়। ঘরে ঘরে সুস্থ লোক শধ্যাগত এবং পুরাতন রোগীরা মৃত্যুমুখে পতিত 

হর়। অনেক যায়গায় লোকাভাবে ধান কাটা হয় না। স্তরাং এই জন- 

শত বন্ধ হইলে বাংল! দেশের সমূহ ক্ষতি। তবে ব্যবসায় বাঁণিজ্যগুলি 
কেমন করির মাড়োয়ারী পার্সী ও দিল্লীর মুসলমানের হাতে গেল এই সমসা। 
বাঁঙাঁলীকে জানিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। বাংলা দেশে ১৯১১ 

সালে প্রায় ১৪ লক্ষ বিদেশী ছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাড়োয়ারীর! 

বাংলা দেশের সকল প্রকার ব্যবসায় বাঁণিঞ্যে কি প্রকার লীতবান হইছে 
তাহা প্রত্যেকেই জানেন। 

আমামের চা-এর বাগানে অনেক কুলি আশ্রয় গ্রহণ কে থাকে। 

প্রতি বংসর প্রায় মধ লক্ষের উপর. লৌক এখানে যাঁয়। সমগ্র জনসংখ্যার 

আসাগের চা বাগানে দা ভি ১২ইজন বিদেশী। ব্রঙ্গদেশের জন সংখ্যা 

অল্প। অথচ সেখানকার কেরোসিনের.ও অন্যান্য 

খনি ও ধান্য ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর যথেষ্ট লোকের প্রয়োৌজন।: বর্মনরা অনে- 

বাংল।দেশের কৃষি ক্ষেত্র 



৬৪ _ ভারভপরিচন ্ 

কেই সঙ্গতিপন্ন এবং কঠিন শ্রমবিমুখ । এই জন্য ভারতবর্ষ হইতে 
লোঁকের টান সেখানে খুব। মান্্রাজ হইতে নিয়- 

জাতির সহ সহস্র কুলী প্রতি বসর সমূদ্রপথে বন্দ 
দেশে যায়। ব্রদ্ধদেশ জয় করিয়। জনশূন্য প্রদেশ সমূহে লোক বসাইবাঁর জন্য 

ভারত সরকার প্রথম প্রথম সুব্যবস্থা করিয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় 

মূলধনওয়াল! লোকে ব্যরসায় করিয়! সেখানে অর্থশালী হইতে লাগিল : 
বিহার উড়িষা প্রৃতি জনবহৃল স্থান হইতে গুপনিবেশিক গিয়া বা 

করিবে সরকারের এই ইচ্ছা পূর্ম হইল না। তখন বর্মন বাতীত কেহ আর 
জমিদার হইতে পারিবে না_এইরূপ ধরণের একটি আইন পাশ হইলে 
ভারতীয়দের পূর্বের প্রতিপত্তি দূর হইল। বর্তমানে বর্মনদের নিজদের সংখ্যা 
ষে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগের গ্রামের কৃষি কাজে সঙ্কুলান 

হওয়া শীঘ্বই আগন্তব হইয় দাড়াইবে ; এবং ভারতবাসীরা সহরের কল 
কারখানায় ডকে যে সব কাজ পাইতেছে তাহা তখন পাইবে না। বোম্বাই 
প্রদেশের বাণিজ্য ও শিল্পেন্নতির জন্য দেখানকার লোকে কাজ 

পাইন্নাই থ|কে এবং বাহিরের লোকেও কিছু কম কাজ পায় না। সেই 

জন্য মহরাঠূঠা বা! তদদেশায় 'অন্ঠ জাতীয় লোক বাহিরে কুলী রঃ খুব 

কমই যাঁয়। 

এই দেশস্তর গমনাগননের ফলে কোনো দেশের জন সংখ্যাতবাস কোনো 

টির ব|বৃদ্ধি হয়। বাংলা দেশের মধ্যে বাহিরের জনসংখ্যা প্রতিবৎসরেই 

বাড়িরা চলিতেছে । ইহার কারণ যে কেবল স্থানীয় কল কারখানার বৃদ্ধি 
তাহা নহে। বিশ বদর পূর্বে কলিকাঁতার সন্নিকটস্থ কলগুলিতে বাঁডালী 

কুলিই ছিল পনের আনা; এখন দেই স্কানে ওড়িয়! বিহারীর সংখ্যা প্রবল। 

শ্রমনাপেক্ষ কাজে বাঙালীকে ডাকা হয় না; কয়েক বৎসর পূর্বেও কলিকাতা! 
সহযে হিন্দু ছুতার অনেক ছিল; এখন মুসলমান ও চীনা মিশ্্ী তাহাদের 

'* পূর্ব করিতেছে। জীবন সংগ্রামের নানা ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী সরিয়া 

বর্মার কলে গমন 



কেধথনি ঘইতেছে জানি না। তরে ক্রমেই ব্যর্সায় বাণিজ্য, কষ ধীরে 

দীরে ভাহাঘের হস্তান্তর হইতেছে-_ইহা। নিশ্চিত রুখা। | 
দেশাস্বর গমন্মগমন ব্যতীত কমার একটি বিষিয়ে আমাদের মনো- 

নিবেশ করিতে হুইবে।. ভারতবর্ষের সভ্যতার কেন্ত্র গ্রামে, সহতর নয়। 
ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি এখনো গ্রামে, যেহ্তে 

_ ভারতের শতকর| ৯১ জন লোক সেইঞ্খনে বাঁস 

করে। এইখানে সহর বলিতে আমর! ৫ হাজারের উপর যে-কোনো 

স্থান বুঝিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবর্শানুলারে সহর-বুদ্ধি সভা- 
তার একট প্রধান অঙ্ন। ইংলগ্ডের শতকরা! ৭৮ জন,জারমেনী শত 

করা ৪৫ জন হরে বাদ করে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেই কমে সহরের্ 

প্রসারও বুদ্ধি হইতেছে । বর্তমানে বোন্বাই প্রদেশের শতক্রা ১৮ জন লোক 

নগরের বাসিন্দা! কিন্ত আসামে ৩ জন মাত্র । ভারতবর্ষের ব্যবসায় বাণিজোর 

উৎপত্তির সহিত মর বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতেই নাকি আমাদের সভ্যতার 
চরম আদর্শ লাভ হইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। সে বিচারে 
আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইব ন। । তবে সমগ্র ভারতের ২৫ কোটি লোৌককে 

গ্রাম হইতে টানিয়। আনিয়া পৃতিগন্ধময় সহরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার জন্ত 
চেষ্টা না করিয়া গ্রামগুলিকে সহরের সুবিধা! সুযোগ দিয়া তথাকার মুমূর্য 

শিল্প-বাঁণিজ্যের পুনরুখানের চেষ্টা করিয়! দেখিলে ফল বোধ হয় মন্দ হইবে 

না। পৃথিবীকে সহর করিবার চেষ্ট] পশ্চিমে হইয়া গিয়াছে সৃতরাং আমা- 

দের দেখি শেখাই ভাল। ভারতের শিক্ষা-কেন্ত্র তপোবনে ছিল, নারল্দা, 
তক্ষশিলা এবং আর ও কত অসংখ্য তপোবন- যাহার নাম ইতিহাসে 

নাই.। ভারতবর্ষের সর্বরই গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে যাইবার ঝৌক খুব 
প্রবল। তাহার কারণ গ্রামে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। চিকিৎসার স্ব্যবস্থা, 
নাই, পুতর-কন্যার শিক্ষার ব্যথা নাই।, হ. 

এক্সক্ষ জোক যেখানে বার করে, তাহাকে, নগর রসি. গণ্য যু 

জন বৃদ্ধির সমসা। 



হ্য়। এই রূপ নগর ভারতবর্ষে অধিক রি মাত্র ৩*টি। এই রী 
নগরে ইংলগ্ডের শতকরা! ৪৫, জারমেনীর ২১, ফ্রান্সের 

১৪ জন ও ভারতের শতকর! ২ জনের কিঞ্চিং অধিক 

লোঁক বাঁ করে। ১৮৭২ মাল হইতে ভারতের নাগরিক জনসংখ্যা প্রা 

শতকরা ৪৩ বাড়িাছে। | 
পূর্বোক্ত হাস বৃদ্ধিতে সমগ্র ভারতের প্রদেশ বিশেষের কোনো ক্ষতি 

বুদ্ধিহয় নাই, কারণ গমনাগমন দেশ মধ্যেই পর্য্যবেশিত ছিল। এই 
দেশীস্তর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত জন-সংখা। দেশের বাহিরেও যাঁইতেছে। 
ভারতের বাহিরে এশিয়ার নান! স্থানে, আফ্রিকা, আমেরিকা, 
অস্ত্েলিয়া, ও অন্যান্য অনেক দ্বীপে ভারতের শ্রমজীবিগণ বাস করিতেছে। 
গ্রীপ্ন-মগ্ডলে পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরোপীয় জাতি সমূহের অনেকগুলি 

উপনিবেশ আছে। সে সকল স্থানে ইক্ষু, নানা 

ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দারুণ 

গ্রীম্মে যুরোপীয়দের পক্ষে এখানে শারীরিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। 

তীহার৷ চিরদিন মূলধন খাটা ইয়! ব্যবসায় কয়াছেন, কাঞ্জ করিত আফ্রিকার, 
নিগ্রো ও কাক্রিগণ। দামপ্রথা উঠিয়া গেলে ১৮৬৪ সালে প্রথনে চুক্তিবদ্ধ 
কুলি বুটিশ পশ্চিম ইত্ডিস দ্বীপপুঞ্জে যাঁয়। আমাদের গভর্ণমেন্ট উদ্যোগ 

করিরা নিজ তত্বাবধানে এই সকল ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে ভারতীয় 

কুলির! প্রতিবংসর দলে দূলে নান! উপনিবেশ গিয়াছে। এই চুক্তিবদ্ধ 
প্রথা নানা কারণে মরিশাস দ্বীপে, ট্রে সেটল্মেণ্টে, মলয় ষ্টেটে, এবং 

আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে এখনো 
বহু সহস্র ভারতবাসী স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছে; অনেকে তথায় 

স্থারীভাবেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ৃ ১153 

মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্য গ্রহের পর হইতে আমাদের দেশে 

বিদেশপ্রবাসী তারতবাদী সম্বন্ধে লৌকের কৌতুহল বৃদ্ধি হইয়াছে।.. 

 মহরবৃদ্ধি 

দেশান্বর গমন 



স্থানাস্তর ও দেশীস্তর গণন ৬৭ 

কয়েক বৎসর যাবৎ এনন্বন্ধে দেশে বিদেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে, 
এই আন্দোলন ও বিতর্ক এখনও আসে নাই। ভারতে ও বিলাতে 

এই প্রথাকে অনেকে জীতদাঁস প্রথার সহিত 
চুক্তিবদ্ধ কুলী. 452 ০ 

_.. তুলনা করিয়া ইহার ঘোর বিরোধী। পাশ্চাত্য 

জগতে ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া যাইবার পরেই ভারতে চুক্তিবদ্ধ কুলী 
প্রেরণের : প্রথা প্রচলিত" হয় বলিয়া লোকের এই সন্দেহ। ভারতীয় 
কুলিকে উপনিবেশে লইঞ্জ। গিয়৷ বাগিচাওয়ালাদের সমিতি যে-বাগানে : 
ঘত লোকের প্রয়োজন সেইথানে তাহা পাঠাইয়া দেন। পীচ বৎসরের 

মতো তাহার প্রতুকে সে দেব! করিতে বাধ্য । প্রভু যেমনই হউন্ সে 

বিষয়ে কুলির কোন মতামত বা আপত্তি প্রকাশের অধিকার থাকে না) 

এই কারণে ইংলগ্ের অনেক উদারচেতা৷ পুরুষ রি প্রথার অত্যন্ত 
নিন্দা করেন। 

উপনিবেশ সমূহে ছুইটী কারণে ভারতীয় কুলির স্বাধীন ভাবে উপার্জন 

সম্বন্ধে আপত্তি হয়-_(১) ভারতীয় কুলিদের জীবন যাত্রার আদর্শ অত্যন্ত হীন 

বলিয়৷ তাহার! অল্প পারিশ্রমিকে কাঁজ করিয়া বাজার দর কমাইয়! দেয়। 
এই জন্য স্থানীয় শ্রমজীবিদের ঘোর আপত্তি । (২) চুক্তি-উত্তীর্ণ কুলিদের মধ্যে 
অধিকাংশই স্বাধীনভাবে চীষবাস দোকান প্রভৃতি করে এবং দেশে ফিরিয়! 

আসে) যাহারা নানা কারণে পুনরায় চুক্তি-গ্রহণ করে তাহাদের সংখ্যা 
নিতান্ত কম। চুক্তি-বন্ধ যাইয়া তাঁহার উপনিবেশ গুলি হইতে টাকা 
সংগ্রহ করিয়! দেশে চলিয়া আসে ইহা তন্দেশীয় লৌকের অহ । 

কুলীদের জন্য গ্লান্টাররা গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেন। বাজারের দর 
অনুসারে তাহাকে মন্তরী দি! থাকেন। গৃহ ও ইবাস্পাঁতীলে চিকিৎলার জন্য . 
তাহাকে কোন অর্থ দিতে হয় না। তাঁহার সন্তানাদির জন্য অবৈতৈনিক- 
ব্দযাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছুকতি শেষে “তাহাকে তুমি দেওয়া হয, 
ইচ্ছা করিলে সে সেখানে স্থায়ীভাবে থাঁকিতে পারে $ অথবা দেশে ফিরিয়া 



৮ দ্বার পরিচঃ, 

আসিস্তে চাঁছিলে ভীহাকে বিন/ বয়ে আনা হয়। এ 
: দক্ষিণ আমেরিকায় টি.নিদাদ ওব্রিটিশ গিয়েমায়,আাছে । ০ 

একটি ব৷ কয়েকটি উপনিবেশের প্লানটাররা মিবিযা ভারতবর্ষে মা 
করি! এজেন্ট রাখিয়াছেন। ভারত-সরকার ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া 

লইয়াছেন; এই এজেন্টদের অনেকগুলি সাব্-এজেপ্ট 
আছে। প্রত্যেক সব্-এজেন্টের তত্বাবধানে আ্নেক- 

গুলি করিয়। আড়কাটি আছে। ভারতের সর্বত্রই পুরুষ ও স্ত্রী 
আড়কাটি দৃষ্ট হয়, তাহারা! লোকদিগঁকে বুঝাইয়৷ কুলীশ্রেণী ভুক্ত করিয়া 

লয়। ভারত-সরকাঁরের তরফ হইত্তে এই সকল কুলীকে রক্ষা করিবার 

জনা একজন কর্ধচারী প্রত্যেক প্রদেশে নিধুক্ত আছেন। আড়- 
কাটিদের লাইসেন্স তিনি দেন; এই লাইসেন্স ছাড়া কেহ কুলী সংগ্রহ 
করিতে চেষ্টা করিলে দগ্ুনীয় হয়। প্রতিবৎসর জেলার ম্যাজিষ্টেট 

এই পত্র দেখিয়। অনুমতি দেন। উপনিবেশ হইতে এজেপ্টের হাতদিয়া 

সব্-এজেপ্টগণ প্রতিপুরুধ-কুলীর জন্য ২৫২ ও স্ত্রী-কুলীর জনা ৩৫২ 

পাইয়! থাকে । এই টাঁক! হইতে আড়কাটিগণ ভাগ পায়। অনেক সময়ে 

সবশিক্ষিত লোক দুষ্ট আড়কাটির হাতে পড়িয়া! বিশেষ ছুঃখ পার, এরূপ 

কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে 'আড়কাটি বলিতে 
ন্লোৌকের এককালীন স্বণ! ও ভয় প্রকাশ পায়। দেশের নানাস্থানে সব. 
ভিপে। আছে) সেইখানে প্রথমে কুলীদেয় আনা হয়) সেইখাঁন হইতে প্রধান 
ডিপো সমূহে তাহাদের চালান করা হয়। এই ডিপো গুলি তার্ত-সরকার 
হইতে নিহুক্ত কুনীরক্ষকগণের তত্বাবধানে থাকে) উাহার| দেখেন 
রুসীরা গর্ত বুয়া যাইতে ইচ্ছুক কিনা, যে জাহাজ উপনিৰেশের এজেন্টগণ 
ভাড়া করিব! বাখিযাছেন তাঁহীতে কতগুলি লোক ধরিবে একর দে 
থাকিবার যখাযগ্ বন্দোবস্ত আছে ফিনা,--জাহাজে চড়িবার পু 
প্রত্যেক কু্ীকে ডাক্তার পরীক্ষ1! করিয়া দেখিয়াছেন, বিন ঠা 

টনের বাসা 

কলিগালান ও আনকাট 



৬৯ 
ঢ০৮ মি এল নি ২ দির 

নিবেপের বদরে পৌঁছলে ইিগ্রেশা এট শেনারেল তাহাদের ভা- 
বির করেন? তিমি উপদিবেশের কর্মচারী) ভারতের কুলী-রক্ষক যাহা 
করেন তীহার কর্তব্যও ভাই; এছাড়া বাগানে (চ187981)92) তাহাদের 
প্রতি কিয়প ব্যবহার হয় তাঁহাও তিনি পরিদর্শন করেম। কোনো উপ- 
নিবেশের বাগীনে কুনীদের মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাফিগপে অথবা! 

তাহাদের যথেষ্ট যন গা ঠইলে ভারত গতর্ণমেন্ট সেখানে কুলী প্রেরণ বন্ধ 

করিয়া দেন। নাটালে ফুঁলীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত 
হইলে ভারত সরকার সেখানে কুলী-চালান বন্ধ করিয়! দিয়াছেন 

বর্তমণনে কলিকাতী, বথে, মান্্রীজ ও করাটী বন্দর হইতে কুলীরগ্ানী 

হয়। 9৮৮৪ সাল পর্ধীস্ত ফরাদী-অধিকার পন্দিচেরী ও কারিকাঁল হইতে 
কুলী চালান হইত; মাঝে দুই বৎসর ছাড়া কুলীসংগ্রহ মেস্থীনে বন্ধই ছিল। 
১৯১২ সালে কুলীর শতকরা ৬৫ জন কলিকাতা হইতে চালান হয়; এখান 

হইতে যে ৮২০৮ জন কুলী গিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রায় ৬৫০০ যুক্ত প্রদে- 
শেরই লৌক। কলিকাতা হইতে প্রধানত দক্ষিণ-আমেরিকায়' টি নিভাঁড় 

ফিজি, ডেমেরাঁরা, পশ্চিম ই্ডিস্ অন্তত জামাইকা দ্বীপে কুলী চালান হয়। 

সমগ্র চালানের প্রায় শতকরা ২৯ জন মাঞ্জীজ হইতে যায়। বন্ধে অঞ্চল 
হইতে খুব সামান্যই লোঁক যায়; সেখানকার লোকে স্থানীয় কাপড়ের 
ও অন্যান্য কারখানাঁয় কাঁজে লাগে। আফ্রিকার উগা্ডা রেলওয়ে অরনেক 
লোকের প্রয়োজন হয়; কারাচী বর হইতে পঞ্ারী ও সি অনেক 
লোক যায ॥ | 

উবে এই দীনের বি গন থান অভাব কির 
গর মৌটেই নিয় করে না) এমনও দেখা গিয়াছে অঙ্মার দিনে কুলীর 



করে ও ৭,২৪২ জন দেশে ফিরিয়া! আসে। -মরিশাস দ্বীপেই- বর্তমানে 

সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর বাস চিত লক্ষ 

৬৯ হাজার অধিবামীর মধ্যে ২, লক্ষ ৫৭ হাজার 

ভারতবাসী। এই স্বীপে বহুকাল হইতে ভারতবামী যাইতে সুরু 

করিয়াছেন। ১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয়-কুলী বিদেশে গমন করে। 
মরিশাসে ভারতবাসীদের. সংখা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহাদের সন্ব্ধ 
স্থানীয়-আইন যথেষ্ট অনুকুল না হইলেও তাঁহারা অনেকে বাগিচার মানেজার 

এবং কেহ কেহ বা মালিক হইয়াছেন। ১৯১২ সালে উপনিবেশ সমূহের সচীব 
মরিশাসে কুপিগমন বন্ধ করিয়া দেন। তাহা ন! হইলে আর কয়েক ব্ৎদরের 

মধ্যে মরিশাসের অধিকাংশ লোকই ভারতরাসী হইয়া দাড়াইত-_ এখনই শত- 

করা ৭* জন এদেশীয় লোক । মরিশীসের পরেই জন-সংখ্যার হিলাবে মালয় 

সরে; বর্তমানে প্রায় ২১০,০০৫ ভারতবাসী সেখানে নানাকর্মে লিপ্ত আছে। 

 নাটাল আফিকার দক্ষিণ-পূর্বস্থিত একটি দেশ। ইংরাজ ও বুয়রগণ 
এখানকার, সভ্য বাসিন্দা, আর সবই বন্য জাতি। স্থানীয় লোক কোনে 

প্রকার কাজ জানিত না । বর্তমানে নাটালে ভারত, 
বাসীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ; গত চন্লিশ 

বৎসরের মধ্যে এই জন-বৃদ্ধি হইয়াছে । সাধারণ শ্রমজীবির মানিক ১৫২আয় 

রেলওয়েতে কুলীরা ২২ টাক! পার । ১৮৯১ সালে ৭৭৪ জন কুলী দেশে 
ফিরিবার সময়ে প্রায় ১৩,৩৮৭ পাউগ্ আনিয়াছিল। টাকা আনাতেই 

ভারতবামীদের সহিত স্থানীয় বাগিচাওয়ল! ও গরকারের বিবাদ বাধে । 

: দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরে ডেমেরেরা (ব্রিটিশ গিয়েনা) নামে এক উপ. 

নিলে । ১৮৫১ সালে এইখানে প্রায় আট হাজার ভারতীয় কুলী ছিল, 
ও যুরোগীয় তখন ছুই হাজারের অধিক ছিলনা | ১৮৪৮ 

সালে প্রথম ৪ কুলী চালান হয়। বর্তমানে ৯. লক্ষ 

২৯ হাজার তারতবাদী ডেম়েরেরাতে আছে। .এখানে কাজ ফুরখে হয়) 

মরিশাস দ্বীপ 

নাটাল 



৭১ 

রি কুলী প্রতিদিন এ দেড় ঠা নো করিতে পারে । এখানে 
প্রায় ৬,৫০০ ভারতীয় ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়ে, ধনী ভারতবাসীর সস্তানেরা 

জর্জ টউনের কলেজে পাঠ করিয়া কৃতি হইতেছে.। 

ব্রিটিশগিয়নোর - উত্তরেই টিনিডাড, দ্বীপের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ ভারতবাদী; বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ, ১৭ হাজার ভারতবাসী 
সেখানে বাদ করিতেছে । এখানেও ভন্ঠান্ত স্থানের স্তায় চুক্তির কাল পাঁচ 

বর; কুলীদের দৈনিক আয় ১০১২ আনা ।. চিনিই একাঁনকার প্রধান 

কারবার। ভারতবাসীর্দের গমনের পর হইতে সেখানকার বাণিজ্য আশ্চর্য্য 

উন্নতিলাভ করিয়াছে । কুলীদের সন্বন্ধে আইন অন্ঠান্ স্থানের ন্যায়ই কঠিন 
ও নির্মম।. কোনো কুলী নিজ বাঁড়ীতে গরু রাখিতে পারে না! তবে 

দরকার ভারতবামীকে অনেক জমি দিয়াছেন। অনেকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি 

লাভ করিয়া উচ্চপদ ও সন্মানলাভ করিতেছে । 

ক্ষিণ-আফ্রিকা ও ট্রান্সভালে ১৬ হাজার উপর ভারতবানী। | কয়েক 

বমর হইতে এই প্রদেশে ভারতবাসীদের সহিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের 

বিরোধ চলিতেছে । 

এই সকল উপনিবেশে ভারতবাসীদের ছুর্গতির কথা কাহারও অবিদিত 
নয়। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া মহাত্মা গন্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত- 

টা বাসীর ছুরবস্থার কথা এদেশে ও বিলাতে আন্দোলন 

দুরবস্থা করিতেছেন। ট্রান্দভাল, কেপকলোনী পূর্ব-আফ্রিকা 

_.. প্রভৃতি স্থানে এদেশীয় লোক পথে ঘাটে অপমানিত হয়। 

এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশ যাইবার হুকুম নাই, অথবা যাইতে হইলে 
পুর অর্থ দিতে হয়। সহরের ভিতরে তাহাদের থাকিবার স্থান দেওয়া হয় 
না, ব্যবদায়ীদের গ্রতিবৎসর লাইসে্স লইতে হয়) .বৎমরাস্তে সেই লাইসেন্স 

পাওয়া ঘুর | এছাড়া: জা জা সে, গীত চাদ নি ৃ 
রাত্রি, ৯টারপ্র: বাহির হওয়া সমন্ধে নিয়ম) মাক্জাজে, | 



চে 

থছ বংসরের আঁবোন, নিবেদন, ক্আলোচনার কোনো ফল হয় না । ব্বশেষে 
মিঃ গীন্ধির প্ররোচনায় এদেশীয় ভীরতবাসী হিন্দুমুসগমান-সফলে গতর্প- 
মেন্টের অবখ। নিয়মের গ্রীতিবাদ-স্বরনপ সত্ষ্রিহ গ্রহণ করিলেম। হিঃ 
গৌখলে দক্ষিণ-আঁফিকার গমন করিয়া সেখানকার হিন্দুমুসগাফাদহাণের 

অবমাননা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিপেন ও ১৯১০ পালে বড় লাটের সভায় তই 
পৃগ-প্রধা উঠীইয়া দিবার ভঙ্ প্রস্তাব করিলেন। হার চেষ্টার 

'মাটালে চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রেরণ বন্ধ হইল। ১৯১২ সালে এই প্রথা প্রফ্ে- 

ধারে উঠাইয়! দিবার প্রস্তাবে গতর্ণমৈন্ট বাধা দিলেন। এ দিকে ভায়ভের 
নানাস্থানে এই প্রথা দাস-প্রথার সহিত তুলন! করিয়া লোকে ধোগ্প অতি- 

বাদ বরিতে লাঁগিল। দেশেও শিল্পোন্নতির সঙ্গ সঙ্গে শ্রমজীবির : প্রয়োধন 
হইতে লাগিল। উপনিবেশ সমূহে চুক্তিবদ্ধ কুলির * আত্মহত্যার হার 
দেখিয়া, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা! অল্প হওয়ায় ভীষণ নৈিক ু র্গীতির কথা 

পপি পাস 

৬» স্থানীয় মুক্ত-চুক্তি কুলীদের ও ভারতবর্ষের সাধারণ অধ্মিহতার অনুপাত 

উপমিবেশ মমুছে অনেক বেলী। ৰ র 
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বৃটিশ জি ই পু ১. 

মুচি ১5 বা 
সথরিনাহ-ডুকতিবন্ধ ্ে নিস ১ 

আমাক উিতে য় মিষিয়া ৭ ৩৯৬; 

ইত 



গড 

শুনিয়া--ও অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েছের- ভুলাইয়। বিদেশে লইয়া যাওয়ার 
লী প্রথার বক্্ধে গুজব শুনিয়া এদেশে ভীষণ প্রতিবাদ ুতরপাত.হইল। 

আন্দোলন : স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেকস . শাস্তিনিকেতম ব্রহ্ধবিদ্যা- 

লয়ের' দুইজন ইংরেজ অধ্যাপক মিঃ সি, এফ) এগু.স্ ও মিঃ পিয়ার্মনি দক্ষিণ, 

আফিকায় গমন করেন। তখন সত্যপ্রহ পুর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল। তাহার! 
সেখানে গিয়া এই বিরোধ মিটাইবার জন্ত অনেক করিয়াছিলেন। এদিকে 
১৯১২ সালে ভারত গতর্ণমেন্ট একজন দাহেবও এক জন ভারতবাসীকে 
উপনিবেশগুঁলির' অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন । তাহার! 

কুলীদেয় অবস্থা দর্শন ও পেই অবস্থার উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব করিবার জন্য 

অনুরদ্ধ হইলেন। তাহারা প্রায় এক বৎসর ধরিয়া টিনিভা, ব্রিটিশ 
গিয়েনা, জামাইকা, ফিজি, ন্ুরিনাম ( ওলন্দীজ উপনিবেশ ) প্রভৃতি স্থান 
ঘুরিয়া এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাহার পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 

কুলীদের প্রকৃত অবস্থা বর্ন করিয়া বলেন যে যদিও অনেক নিন্দনীয় 

ঘটনা সেখানে ঘটিতেছে তথাচ এ দেশের অপেক্ষ। যেখানে লোকে সুখে 
থাকে; সেইজন্ অধিকাংশ কুলি চুক্তি শেষেও দেশে না আসিয়া উপ- 
নিবেশ সমূহে বাগান করিতেছে। | 

প্রবাসী ০০5৮ নিয়ে প্রদত্ত হইল। . 

ৃ কুদী স্থায়ী অধিবাসী ৩. 
ছিনিডাড এ £ ১১৭ ১৩৪৫৩ ূ ১ ১৩১০১৯ . 
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গিরি ৪৮৯২, 



 মরিশাস ২৫৭,৪৯৭ ২১৫৭১০০৪ . 
_কেপকলোনী রি ৬১৬০৬ ৃ বি 

রি নাটাল ১৩৩,৯৩১ ১১১০১০-৯ . 

_ দ্রান্সভাল ১৯১০৪৮ ড. % 

অরেঞ্জফিষ্েট | ১০৬ 

. মালয় ২২০,০৯৬ এ 

_ কানাড। ..২১৫০০০ হইতে ৪,৫০০ (অনুমান) 

ফ্রেটসেটলমেন্ট, রোডেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা্ড প্রভৃতি স্থানেও 

ভারতবানী আছে--কিন্তু তাহাদের সংখ্যা জান| নাই। 

যুদ্ধের জন্য অনেক শ্রমজীবি প্রয়োজন হওয়াতে ১৯১৭ সালে ভারত 

হইতে কুলী চালান স্থগিত করা হয় এবং ভারত লচিব ভরসা দিয়াছিলেন 
যে ভবিষ্যতে বর্তমানের-্ায় চুক্তিবদ্ধ গ্রথায় কুলী বিদেশে চালান করা 

হইবে না। কিন্তু একেবারে কুলী ছাড়। উপনিবেশ সমূহের কাঁ্ধ্য চলিবে 
না, সুতরাং পূর্বের নিয়ম সমূহ শিথিল করি নুতন বর্ধিত 

হইতেছে। 

ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের দশা যে প্রকার শোচনীয় 

এক্ষেত্রে এই বন্ধিষু জাতির পক্ষে ভারতের কৃষিক্ষেত্র আকড়াইয়া পড়িয়া 
থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য । কৃষির উপরে সকল শ্রেণীরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
ভাতি, কস্তকার, কামার গ্রস্ুতি নানা জাতীয় লোক শিল্-পথ খ হালি 
কষ করিতেছে । রঃ 

ভারতবর্ষের লোক যেমন বিদেশে আছে বিদেশের দো জেনি এখানে 

আছে। এক আফগানিস্থানের প্রায় ৯২, কাবুলী এদেশে রাল করে 1 
গ্রতিবত্দর শীতের সময়ে তাহারা হিনদুস্থান ও বাংলাদেশের সহরে-সহরে 



স্বাস্থ, সৃত্ু ও চিকিৎসা া ৭৫ 

গ্রামে গ্রামে দেখা দেয়। ৮* হাজার চীনা ভারত-াস্ত্রাজ্যে বাঁস 

করে 9-ইহার অধিকাংশই ত্দ্ধদেশে_কি্ত ক্রমেই বাংলাদেশে তাহাদের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় ২৩,** আরব বন্ধে অঞ্চলে বাঁস করে 
এশিয়ার লোক ছাড়া,যুরোগীয় নানাজাতি এখানে বাম করে--তবে অধি- 
কাংশই অস্থারী। ১ লক্ষ ৪৬ হাজার বিদেশীর. মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩২ 
হাজার যুরোপের লোক, তার মধ্যে ইংরাঁজই ১ লক্ষ ২৩,০০1 সৈল্ত- 
বিভাগে ৭৭ হাঁজারের কিছু বেশী ইংরাজ এদেশে থাকে; অবশিষ্ট 

গভর্ণমেণ্ট উচ্চ কর্মচারী ব্যবসায়ী পাঁদরী শিক্ষক । 

-১২। স্বাস্থা, ম্বত্যু ও চিকিৎস। 
প্রক্কতির সহিত বিবাদ করিয়া! তাহাকে জব্দ করিবার নিয়ত চেষ্টার 

্বাস্থা ভাল থাকে, না তাহার সহিত আপোষ করিয়! বাঁস করিলে স্বাস্থ্য 
বজাগ্ন থাকে এ তর্কের মীমাংসা! এখনো হয় নাই। তবে মানুষ যখন অন্ম- 
গ্রহন করে তখন সে পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত কিছু শক্তি ঝা ব্যাধি লইয়া আসে 

এবং এখানকার অন্থকুল ও প্রতিকুল পারিপার্শিকের গ্রভাবের মধ্যে 

বাড়িতে থাকে। 

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে অধিবাসী স্বাস্থোর মপর্ক খুব রিট 
ভারতের বায় ও তাঁপ এখানকার মান্্ষকে স্বভাবতই শ্রমবিমূখ 

করিয়া তোলে। বাংলাদেশের গ্রীম্মকালের পচানি 
: গরমে বা পশ্চিমের. নিদারুণ তাঁপের মাঝে মানুষের 

বাম করা! | খুব কঠিন তির দি লড়াই, করিতে করিতে নে 

হযররাণ হই! পড়্ে। যত বড় জৌয়ানই -এদের্শে বাস কক্টন লা কেন 

হি খু হা 



৫ 

তি ভীদের কোনোই ভে আর চোখে পড়ে না। 
₹ বারি ভরমাগ পাওয়া ধায়। 
 ভাকিউবর্ষের বৃষ্টি বৎসরের মধ্যে একবার হয় এবং বারের অধিকাংশ 

সময় দের্শের কৌথাকও একি বারিপাঁত হয় 'নাঁ বলিলে উ্ে। জল জ 
গধবরাহ তিন ভাবে হয় ১-৯ | পু্ধরণী ২। কপ ও| নদী। 'ভীরতবর্ষের 

বড় নগর ছাড়া কোথায়ও গ্রামের বা সইরের চুষিত 
জল দুরে ফেলিবার ব্যবস্থা নাই। অভিতুটির সময়ে 

এই সব দূষিত জল অধিকাংশ সময়ে নিকটের পুষ্করিণীতে আশ্রয় লয় বা 
চৌয়াইরা কূপের মধ্যে যায়। এইরূপেই আমাদের অধিকাংশ কৃপগুলি নষ্ট 

হয়। এদিকে বৃষ্টির ফলে চারিদিকের খুব পরিবর্তন সাধিত হয়; বড় বড় 
আগাছা৷ উঠিষা গ্রাম ছাইয়া ফেলে ; বর্ষার আগে যেখাঁনে খোলামাঠ ছিল 
বর্ষার পরে সেখানে মানুষের মাঁথা-সমান গাছ। ছুই বর ন! কাটিতে 
গীরিলে সেখানে ধন পরই ঈময়ে তাপেরও অকল্মাৎ পরিবর্ডন টিতে 

থাকে; কিন্ত বস্ত্রীভাবে অধিবাসীদের অনেকেই খুব কষ্ট গায়। বাংলাদেশৈর 
প্রধান শষ্য ধান; বর্ষাকালে এসব ক্ষেত হইতে জল ভাল রূপে বাহির 

₹ইতে পারে না) রেলপথ মাটি দিয়া উচু করার জনও দৈপের জল সহজে 
চলাচল করিতে পারে না ইহা রেলে চড়িলৈই বুঝা যায়) এইরূপৈ জল 
ছুষিত হইলে বর্ধাকালের প্রথমেই দেশময কলেরা বা উদরের ননী বকমের 
্যাথি দেখা দেয। ইতি ট সইতে ম্টালেরিরীর 

ৰ অতি বৃষ্টির ফল 

কব বে দে বপন কিছ ধা না 



এৰি 

১গ্কুকুর ডো কাই যা, সু সবল থাকে না ।॥ দ্বখন 

অনা ফল এই জনে পা ঘন, কাপড়-কা » পয 

ইহার ফলে দনেশমধ্যে অচিরেই নানারূগ উতর ষায়। 
... তারপর তারতম্য স্বাস্থ্য হানির অন্যতম কারণ। বাংার স্ত'থসেতে 

স্থানে ছ্যাটার বেড়ার ঘরে লোক থাকে, পশ্চিমে মাটির ঘরে বাস করে 
এই সব ঘরে বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নাই । 

এমন কি দারিদ্রযবশত কোথায় একই ঘরে মানুষ 

ও পণ্ড বাস করে। ইহার উপর আঁষাঁদের কতকগুলি 

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই দুঃখকে আরও বাড়াইয়া তোলে । একানবর্তী 
পরিবার-প্রথা প্রবত্তিত থাঁকায় এই নিদারুণ গরমে ক্ষুদ্র ঘরে বনু লোকের 
শয়ন প্রথ! এখনো বু জায়গায় আছে। ইহার ফলে সান্লিবাতিক, ইন্ডু রেঞ্জ 
নিমোনিঝা, ক্! প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রদার হুয়। সহরে এই 
ভিড় আরও বেশী ।, বন্ধেতে ১৯০১ সালে ভাড়াটে বাড়ীর শতকরা ৮৭টার 

মাত্র একটি করিয়া ঘর ছিল এবং এখানেই লমগ্র সহরের শতকরা! ৮০ জ্বল 
লোক বাঁ করিত; প্রত্যেকটি ঘরে গড়ে ৪ জনের 

উপর লোক থাঁকিত। এমন সব ঘর ছিল যেখানে 

দিনে কূর্যের আলোক প্রবেশ করিত ন!। ইহার কলে 

উক্ত নগরীতে বস্মাতে প্রতি দশ হাজারে রায় ১* জন করিয়া লোক 

মরিয়াছিল। এন্টি বিভাগের যেখানে ১ লক্ষ ৩* হাজার লোক বাদ করিত 

যঙ্মাতে সেখানে দশ হাঁজারে ১৬ জনের উপর লোক, মরিতেছিল; & 
লঙঙুনে দশ হাজারে ই কম সংখ্যা ঞ মারাস্মক- কাধিন কনে 

খিক 

হ্বাঙ্কোর উপর তাপ 

ও পৈতোর প্রভাব 

বোস্বাইএর বাড়ী 

ও ব্যাধি ূ 

বিব রি নদ ছেপে ই এ প্রায় চলিত | ০ বই 
মিকাংগ, বালক] মাতা], হয়ঃ: এবং অনকারের ময় 



৭৮ তু .. ভারভ-পরিচয় 

তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয় পড়ে। ভারতবর্ষের মেয়েদের সন্তানাদি হয় 
আগে এবং সন্তান-হওয়! বন্ধ হয় আগে। পুরুষেরাও অনেক সময়ে 

| -. ১৮২০ বরে পিত। হয় এবং এক শতাবীর মধ্যেই 
বালা বিবাহ রি | | 

81৫ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে ও মরে । আমাদের দেশে 

সম্তান-গ্রদরের সময়ে জননীদের জীবন-সন্কট হয়; অশিক্ষিত ধাত্রীদের জন্য, 
অশিক্ষিত জননী ও গৃহকর্তৃদের জন্তা অনেক শিশুও বাঁলিকা-জননী অসময়ে 

গ্রাণত্যাগ করে। 

অস্বাস্ত্যের আর একটি কারণ অপুষ্ট আহার |. ভারতবর্ষের অধি- 
কাংশ স্থানেই এবং বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে _আহীর্য বিষয়ে লোকের জান 

খুবই কম। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ হইলেও 
লোকের পুষ্টিকর আহার খাইবার দিকে রুচি কম। 

দেশে ভাল ঘি তেল কিছুই পাওয়া ঘায় না, মত্তাদির দুর্মল্যতার জন্য 

লাঁকে তাহাও প্রচুর পায় না ও খায় না) ফলে লৌকের শরীরের তেজ 

হাস পায় এবং সহজেই তাহারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমর! ন্ ৃ 
পুষ্টিকর খাগ্ঠ চাই নতুব! বাচিবার আশা কম। 
পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সংখ্যায় অসামগ্জস্ত সর্বত্রই আছে। ভারতের 

পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম। ১৮৮১ সালে ১০০, জন পুরুষের স্থানে 
৯৫৪ জন নারী ছিল।. ১৯০১ সালে ভাহা৷ বৃদ্ধি পাইয়া! হীজারে ৯৬৩ 

দাড়ায়; কিন্তু ১৯১১ সালের আদমস্গুমারীতে এই 
হার পুনরায় নামিয়া৷ ৯৫৪ হইয়াছিল। বাংলাদেশে 

১৮৮১ সালে ১০০ পুরুষে যেখানে ১০১৩ নারী ছিল। গত আদমস্মা- 

রীতে সেইখানে ৯৭* দেখা যায়। এই নারী ক্ষয়ের ফলে মমাঞ্জের জন- 
'খ্যা হাস হইতেছে। সমগ্র ভারতের নরনারীর মৃত্যুসংখ্যা। হাঁজার-করা 

যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮) অর্থাৎ মোটের উপয় পুরুষদের মৃত্যুর হার অধিক। 

জগ্গোর প্রথম বৎদরে বালিকার চেয়ে বালকেরাই বেশী মরে। রিস্ক পরে 

পুষ্টখাদোর অভাব 

নারীক্ষয় 



৭৯ 

উহ বালাই বার নি বংসরের সময়ে এই নীরব সব ঢের 
বেশী) এবং ৩৫ বৎসর পধ্যস্ত মেয়েদের সৃত্যুসংখ্যা, বেশী দেখা যায়। 

ইহার কারণ নারীদের সন্তান প্রসবের লময়ে তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা সর্বাধিক। 

প্রত্যেক ৭৫ জন প্রন্থুতির মধ্যে একজন করিয়।৷ জননী অযদ্র, বিনাচিকিৎস! 

ও অজ্ঞতা-হেতু প্রাণত্যাগ করে। বিলাতে ২১২ জন গ্রস্থতির মধ্যে 

১ জন মরে অর্থাৎ সেখানকার চেয়ে আমাদের নারীদের মৃত্যু হয় প্রায় 

তিনগুণ । 

লোক ক্ষয়ের একটি প্রধান কাঁরণ হু শিশু-মৃত্যু। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে শিশুগণ জননীদের অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণ করে) ফলে তাহার! অল্প 

জীবনীশক্তি লইয়া ভূমিষ্ট হয়; এই জননীদের জীবন 

স্কটময় করিয়। তোলে। ১৯০২--১৯১১ সাল পর্যস্ত 

রশ ব্থমরের মধ্যে গড়ে ১০০০ জন্মের মধ্যে ২৫০টি শিশু বংসর ঘুরিবার 
পূর্বেই যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া যায়। পৃথিবীর কোনে! 
সুসত্য দেশের এমন শোচনীয় অবস্থা নয়। হাজার জন শিশুর মধ্যে ইংলগ্ডে 
১২৭, অষ্ট্রেলিয়। ৮৭, সুইডেন ৮৪, নিউজিল্যাণ্ড ৬৪ ) ফ্রান্স ১৩২, জারমেনী 

১৮৬জন প্রতিবৎসর মরিয়া থাকে। এইসব স্থানেই জন্মহাঁর খুব কম 

এবং সেইজন্য মৃত্যু-হারও অধিক নহে; কিন্তু ভারতবর্ষ, রুশ, চীন 
প্রভৃতি স্থানে মৃত্যু-হাঁর বিশেষতঃ শিশু-মৃত্যু-হাঁর খুবই বেশী । 

প্রতি-হাজার-জন্মে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কত শিশু প্রতি বংসর 

শিশু মৃতু 

মরে তাহার তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 
 'বাংলা-২৭ৎ  পাঞ্জাব--৩০৬ 

মান্জ্রীজ ১৯৯ | বন্বে- ৩২০ 

7 ধিহার-উড়িয্যা-৩৬৪...... ব্রহ্ধদেশ--৩*২ 

 সহরেন শিশু-মৃত্াসংখ্যা ভয়াবহভাবে কড়িয়া চলিয়াছে। বন্ধগৃহে 



ঝা, ছুধ, বলিয়া বালি রা...আয়াকট গান, আননীদের শন বক্ষ শৌষন, 
ও তাহাদের ঘন স্বর সম্ভান-দম্ুবন! প্রভৃতি অনেক গুলি.কারণ এই মৃত্যুহার 
বৃদ্ধির কারণ সছরের এই মৃত্ধু-ছার জ্রমেই বেন বাড়িয়া চনষিয়াছে। 
কলিকাতা ১৯৯৯ সক্কবে: ২,৭** শিশু এক মাঁল থুরিবার পূর্বে, মারা 

ষায়। বঘেতে ১৯০* সালের পাঁচ বসরের তি দেখা যাঁয় থে 

৯০** এর মধ্যে ৭১১ জন শিশু মরে । 

গ্রাম ও সহরের অধিবাসীদের মধ্যে মৃতাহারের তারতম্য রত ছয়। 

এখানকার শতকরা ৯ জন লোক গ্রামে বাপ করে; 

অথচ ষেখানকার স্বাস্থ্য ষেকি ভীষণ খারাপ তাহা 

কোনে বাঁঙালীয় অবিদিত নহে। ১৯০১ সালে 

হীজার-কর! লোকের মধ্যে সহরে ৩৯ জন ১৯১১ সাঁলে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়; 

কিন্ত গ্রামে উহা! যথাক্রমে ২৮ হইতে ৩৩ াড়াইয়াছিল। মাঝে ১৯৮ সালে 
৩৮ জন হয়। গত শতাঁকীর শেষ পীঁচবৎসরের মৃত্াহারের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেই গ্রামের যে অবস্থা ক্রমেই শৌচনীয়তর হইতেছে ভাঁহ! স্পষ্ট 

বুঝা যাঁইবে। সে সময়ের তালিকায় দেখা ঘায় যে গ্রামের মৃত্যু হার সর্বজ্রই 
কম; পরে দেখা যাইতেছে যে এ হাঁর বাঁড়িয্লাই চলিয়াছে। 'সহর ও. 
নগরের স্বাস্থ্যোক্সতির জনত স্থানীক মুদ্সিপালটিগুলি ঘথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। 
কয়েক বৎসর ধরিয়। কলিকাতীও বন্ধে প্রভৃতি স্থানে সহযের উন্নতির জনত 
খুব চেষ্টা চলিতেছে। ছুষিত জল নাঁনারূপ ব্যাধির কারণ ) কতকগুলি 
সহরে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাছের জগ্গ এ পর্যাস্ত প্রায় ৩২ কোটা টাকার 
উপর ব্যয়িত হইয়াছে; এবং এখানো৷ আরও প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়িত 

হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্ত সহরে ভারতের অধিবানীর তি সামা 
অংশই বাদ করে। 'অর্ধিকাংশ লোক গ্রে বাম করে, তাহাদের পানীয়ের 

অবস্থা অত্যন্ত শোঁচনীয়। উদরের নীনাপ্রকার লীড়ার কারণ এই ছুষিত 

জল। আজকালকার গ্মে বাহার একবার প্ারেশ করিয়াছেন ব] 

গ্রাম ও গহরের 

মৃত্যুহার 



সাথ, হু ও চিকিৎসা ০ ৮ হি 

ধাঁহারা বস করিতেছেন, ভাহাদের কাছে একথা অবিদিত নয়। .গ্রামের 

নধঙল .নিকাশের গথ নাই; ডোবা, পুকুর-ও গাছের গোড়ার -জল 
মেলেরিয়। ও .অন্তান্ঠ ব্যাধির জীবাণুর বৃদ্ধির প্রধান স্থান। গ্রামে 

ড্রেণের উন্নতি ন! করিলে যে সেখানকার স্থাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে 
না, একথা নিশ্চিত। গ্রামের চারিদিকে পয়োপ্রণালী খনন করিয়! 
উদ্বৃত্ত জল নিকাঁশের পথ তৈয়ারী করার দিকে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি 
অ্নকাল হইল পড়িয়াছে; কিন্ত তেমন করিয়া দেশব্যাপী চেষ্টা এখনো হয় 

নাই। ড্র ছাঁড়া গ্রামের জগ্জালও ব্যাধি বৃদ্ধি ও বিস্তারের অন্যতম কাঁরণ। 
তীর্ঘস্থানে অস্বাস্থাকর ব্যবস্থার ফলে সেখানে প্রতিবৎসর 

রহুসহতঅ লোক ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ 

করে। প্রথমে অনাহারে ব। অর্ধাহারে ট্রেণে যাইতেই লোকের প্রাণ শক্তি 
অর্দেক কমিয়! যায়; ইহার পর তীর্থস্থানগুলিতে থাকিবার ব্যবস্থা 

আদৌ সুন্বর নহে একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সরকার 
এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং পথ ঘাটাদির উন্নতির জন্ত কিছু অর্থও 
বায় করিতেছেন এতত্তীত গ্রামের ও সহরের অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য 

সম্বন্ধে সামান্যও. বোধ ন| থাকাতে এই সকল ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়। 

যায়। গৃহের পার্থে আবর্জনা. স্তপ করা, গৃহের 

সন্ধিকটেই মলমৃত্রাদি ত্যাগ, গৌশীলার পাশেই 
গো-ময়ও তা মিশ্রিত খড় বিচাঁলি জম! করা. সহরের বাড়ীর ড্ণ ও 

পায়খানা যথোচিতভাবে পরিচ্ছন্ন ন! রাখা, থান্ঠাদি খোলা রাখা ও ঠাণ্ডা 

খাওয়া, রাত্রে শুইবার ঘর সিদ্ধুকের মত বন্ধ করিয়া ছি্বাদিত কাগজ 
কাপড় এবং তুলা দিয়] বন্ধ কর! (পাছে হিম আসে ), সহরে. খেলিবার ও 
মেয়েদের বেড়াইবার স্থানের অভাব ইত্যাদি দেশের বাস্থাঅধঃপতনের 

অগ্ততম কারগ। এছাড়া এমন কতকগুলি বাজেত্যাদ আমাদের মর্ধ্যাগত 

হইয়াছে. যে..সেসর- আর প্রণচজনের স্বাস্থ্যের কোনে! ক্ষতি করিতে পারে 

তীর্থস্থানের অন্থান্থ্ 

লোকের, অজ্ঞ! 



তাহা আমাদের মনে হয় না। ট্রেণে ও ট্রাদের মধো থুতু ও থাস্ধানদির 
উচ্ছি্টাংশ ত্যাগ, কলিকাতার ফুটপাতের উপর থুডু ফেলা এবং এক পা 

সরিয় দ্রেণে ফেলিবার আলন্ত, গৃহের জানালা ই বর রাস্তায় 
ফেলার ফলে রোগপ্রসার হয়। 

প্রায় অধিকাংশ ব্যাধিই নিবারণ করা যাঁয়। কিন্ত ভারতের অল্প 

বশতঃ এখানে কয়েকটি ব্যাধি চিরস্থারী বন্দোব্ন্ত করিয়। লইয়াছে ) এই 

সমন্ত ব্যাধির মধ্যে প্রধান হইতেছে” মেলেরিয়া,ওলাউঠা, বস্তু, প্লেগ ও 
ইন্ফু, যা ) এছাড়া শ্বাসযস্ত্ের নানাবিধ রোগ জরমেই দেশে প্রবতর হইয়া 

উঠিতোছে। 
 মেলেরিয়ার কথা বাঙালীকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে না; এই 

ব্যাধিতে ভোগেন নাই এমন সৌভাগ্যশালী পুরুষ আজকাল নাই বলিলেই 
চলে। পূর্বে কেবল বাংলাদেশেই এ ব্যাধির প্রাছুর্ভীব ছিব এক্ষণে 
তাহা উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছে। বাংলাদেশে গত- 

শতাবীর মাঝামাঝি সময়ে মেলেরিয়া৷ আরম্ত হয়। গে 

সময়ের মহামারীর কথা আমাদের দেশের প্রবাদগত 

হইয়াছে। ব্ৃহজনাকীর্ণ গণ্ডগ্রাম সেই সময়ে উৎসন্ন যায়) এবং সেই হইতে 
₹সকার্ধ্য ধারবাহিক চলিয়া আসিতেছে । এখন বাংলাষেশে কেন- সমগ্র 

হিদদুম্থানের কোথায়ও স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এককালে 
কলিকাঁতার লোকে নানারূপ ব্যাধিতে ভুগিয়া৷ বাঘু পরিবর্তনের জন্ত 

হুগলি, বর্ধমানে যাইত; কিন্তু আজকাল বীহারা সেখানে বাস করেন 
ত্বাহার৷ আর কাহাকেও সেখানে আসিতে উপদেশ দেন না । 

মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৫৯ জন জররোগে মরে। বাংলাদেশে 

শতরুতধা মৃত্যুর এর উপর মৃত্যুর কারণ জর। প্রাচীনকালে. বাংলাদেশে 

খামের স্বাস্থোর অবস্থা কিরূপ ছির সে কথা আলোচনার প্রয়োজন মাই। 
তবে এর. শতাবী পূর্বেও বাডালীর শারীরিক বল স্ুস্কতার কথা 

চিত 



বাথ, মৃদু ও চিকিৎসা ০ 

বিশেষভাবে উল্লেখ কি তকাশীম বড়লাট অর্ডমিপ্টো (১৮৯ বলিয়া 
ছিলেন “আমি এরপ সুন্দর জাতি দেখি নাই; 

ইহারা মাস্াসের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ট। 

বাঙালীরা দীর্ঘ, বনিষ্ট ও পালোয়ানের স্ঠায় ইহাদের শরীরের গঠন।” 

কিন্ধ বর্তমানের অবস্থা যে কি তাহা বর্ণনা পাঁঠ করিয়া জানিতে হইবে না 
প্রতোক পাঠক নিজ নিজ্ঞ শরীর ও চারিপার্থের লোকের প্রতি দৃষ্টি দিলেই 
বুঝিবেন। প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে বাঙালীদের যে চিত্র পাওয়া যায়ঃ 

ভু'ইয়াদের যে বীরত্ব-কাহিনীর লুপ্ত ইতিহাস এখনো পাওয়া! যায় তহ 
হইতে বাঁঙালী তীরু ও দুর্বল একথা প্রমাণিত হয় না। 

বাংলাদেশের গ্রামগুলি ক্রমশই জনশৃন্ঠ হইয়া আসিতেছে ; গ্রামবৃদ্ধদের 
নিকট হইতে গ্রামের অতীত কাহিনী শুনিলে তাঁহা অলীক বলিয়া মনে হয়। 
তবে তাহাদের সমূর্ধঅবস্থার চিহ্ন স্বরূপ ভীষণ বনের মাঝে বোসেদের 

বাড়ী, মিত্রদের বাড়ী, মুখুষ্যেদের বাড়ী, সিংহদের বাড়ীর ভগ্নভিটা সেই 
করুণ কাহিনীর দাক্ষ্য দিতেছে। নদীগ্া, যোহর, বীরভূম, হুগলি প্রভৃতি 

কয়েকটি জেলার জনসংখা। মেলেরিার উৎপাঁতে রীতিমত কমিতে আরন্ত 

করিয়াছে দেখিয়া গভর্ণমে্ট সন্কিত হইয়াছেন। 
১৯০৮ সালে উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে মেলেরিয়৷ দেখ! দেয়। 

এই ব্যাধিয় আক্রমণে বলিষ্ঠ পঞ্জাবী, জাঠ, পাঠানগণ হাজারে হাজারে 

নরিয়। যায়। 

প্রতিবৎসর ভারতে কেবল মেলেরিয়৷ জরেই ১০রক্ষ করিয়া লৌক মরে; 

ইহাদের অধিকাংশই পরিণত বস প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করে। যাহারা 
মরে না তাহারা তুগিগ্স ভূগিয়৷ এমন অকমূ্য হইয়া থাকে যে সকল প্রকার 
নারীরিক পরিশ্রমের তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ধান- কাটার সময়ে 
খা পাদেশে জর দেখা বেগ। বাঙালীর! একাজ করিতে পারেনা, প্রথমত 

। দশে অত গোর পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়ত সময়ে অধিকাংশ লোক 

গ্রাচীন বাংল! দেশ 



রি ভারতপরিচম....... 

পীড়িত থাকে। দেই বত শি ও তাল ধান কাটিবার সময়ে. 

বাংলাদেশে আসে। .. 

 মেলেরিয়ার হাত হইতে কেমন করিয়া! দেশকে ডি করা যায় একথা 

গত্ণমন্ট বহকান হইতে ভাবিতেছেন। বিখ্যাত রস্ সাহেব আবিষ্কার 
করেন.যে একপ্রকার মশী এই রোগের বীজান্থর বাহক ও কুইনা ইন 
সরা হীন উহীর একমাত্র প্রতিশেখক। সেই হইতে সরকার 

বাহাছুর গ্রামে গ্রামে গোষ্টআফিসে কুইনাইন রাখিয়?- 

ছেন বর্তমানে ইহার দর অত্যন্ত বাড়িলেও কিছুকাল পূর্বেও খুব সস্তায় 
লোকে কুইনাইন পাইত। ১৯*৬ সালে এক বৈঠক বসে এবং তাহার! 
বাস্থযোন্নতির জন্ত নানারপ প্রস্তাব করেন। ১৯০৮ সালে যুক্ত-প্রদেশে ভীষণ- 
ভাবে মেলেরিয়৷ দেখা দেওয়ায় সরকার বাহাছর সাড়ে তিন হাজার -দের 
কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৯১৬ সালে ভারতে প্রায় ৯৩ হাজার 

সের কুইনাইন ব্যবহ্ৃত হয় । গতর্ণমেণ্ট দীর্িলিউ 
ও নীলগিরি পাছাড়ে নিজের তত্বাবধানে সিনূকোনা 

গাছের আবাদ করিয়াছেন; গরকারী ফ্যাক্টর] ও জেল খানায় কুইনাইন 
তৈয়ারী হয়। কিছুদিন হইতে ডাক্তার বেন্টলী ও আমাদের লটি মাহেব 

লর্ড রোনান্ডশে বাংলাদেশকে মেলেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 

বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; তাহাদের কার্য যে ভাল হ্ইবে : একথা বলাই 

বাহুল্য। ্ 

মেলেরির! ছাঁড়া গ্রেগ ভারতের লোকক্ষয়ের অন্যতম কারণ । । ১৮৯৬ 

সালে বন্ধেতে এরই ব্যাধি প্রথম দেখা দেয় এবং দেখান হইতে ধীরে 
বীরে ভারতবরষময ছড়াইয়! পড়িরাছে। কলিকাতায় ১৮৯৮ সালে প্লেগ 

| দেখ। দেয়। সেই সময়কার প্লেগের চেয়ে গ্রেগের 
চিকিৎসায় লোকের যে. আত তি রা তাহা 

কুইনাইনের চাষ 

| এ 



: স্বাস্থ, মৃত্যু ও চিকিৎসা 1৮8. 

কোনো না কোনো অংশে ইহা দেখী দে__বিশেষত বথে প্রদেশে প্লেগ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া! লইয়াছে। দেখানে কেবল সহরে নন্ন.গ্রামেও 

প্লেগে হাজার হাঁজার লোক প্রতিবংসর মরিতেছে। ১৯০৭. সালেই 

ভারতে. ১৩ লক্ষের 'উপর লোক. প্লেগে মরে। ১৯১৫ সালে এই রোগে 
পঞজাবের মৃত্যু সংখ্য| ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। 

১৯০৪ সালে বিশেষজ্ঞদের লইয়! প্লেগের তত্ব-নির্ণয়ের জন্ত এক বৈঠক 

বদে। ২১৯০৭ সালে এই ব্যাধির কারণ আবিস্কৃত হইল। পণ্ডিতের! 

বলিতেছেন প্লেগের বীজানু ইন্দুরের শরীরে পুষ্টিলাভ করে ; এক প্রকার মাছি 
এই বিষ এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে সধশরিত করে। কোন বাড়ীতে ইন্দুর 

মরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে প্লেগের বিষ সেখানে আছে এবং অবি- 

ল্বে মেস্থান পরিত্যাগ কর! বিধেয়। সেইজন্য মরকার বাহাঁদুর কোন স্থানে 
প্লেগ দেখা দিলেই সেখানকার ইন্দুর মারিবাব জন্ত আদেশ দিয়া থাকেন। 
১৮৯৬ সাল হইতে এপর্যন্ত কেবল প্লেগেই ৯৭1৯৮ লক্ষ লোক মরিয়াছে। 

 মহামারীর মধ্যে প্লেগের পরেই ওলাউঠা। বৎসরে ৩৪ লক্ষ করিয়া 

*“লোক এই রোগে মরে । হুধিত জল; দুধ ও খাদ্য হইতে কলেরার উৎপত্তি। 

দেশের জলকষ্টরের কথ! সকলেই জানেন। প্রতিদিনই 
| খবরের কাগজ কোনো না কোনো স্থানে জলাভাবে 

কলেরার প্রাদুর্ভাবের কথা ও গ্রজাগণের আকুল কণ্ে জমিদার ও সরকার 
বাহাদুরের নিকট হুইতে কৃপা ভিক্ষার কথ প্রকাশিত হইতেছে। 

বসস্ত রোগে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৮* হাজার করিয়া লোক মরে। ূ 

পূর্বে বাংলা-টীকা লইবার ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টীকা 
দেওয়ার উন্নতি হইয়াছে। সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় 
জার লোক উত! দিয় রসি আন প্রতি 

বমর প্রায় ১ কোটি: করিয়া লোকের টাকা! হয়) টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগীর সংখ্যা হাস পাইতেছে। 

কলের। 

. বম্ত 



৮৬ ভান্তত'পরিচয় 

ছাড় ২ লক্ষ ৬ হাজার লেক পেটের অস্তুখ আমাশা, ও. বনের 

রোগে ছই লক্ষ ও অন্ঠান্ত ব্যাধিতে ১৭ লক্ষ লোক 

_গ্রতিবংসর মরিয়া থাকে। 

গত তিন নত পৃথিবীতে ইন্ফুয়েঞজা সৌগ মারাত্মক হই 
উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের9 এ রোগে কি পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছে তাহা 

প্রত্যেকেই, জানেন। এমন বোধ হয় একজনও 

নাই যাহার জামা গুলা ছুই চারিজন লোক এই রোঁগে 

না মরিয়াছে। ১৯১৮ সালের জুন মাসে এই রোগ প্রথম দেখা! হয়। সমগ্র 
ভারতের জন সংখ্যার শতকরা দুইজন লোক ইন্ফুয়েঞী রোগে মার! 

পড়িয়াছে।, ৮ এ ১৭ | 

ইন্ফয়ে্জার মৃত্যু সংখ্যা ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত 

অন্যান্য ব্যাধি, 

ইন্ফু, য়া 

বঙ্গদেশ-_- ২,১৩,০৯৮ ৪,.৭ হাজার করা 
বিহীর উড়িষ্যা--. ৩,৫৯১৪৮২ ॥. এস 

 মান্রীজ-- ৫০৪,৬৬৭ ১২৭ রম 

 ঘুক্ত প্রদেশ . ১০১৭২,৬৭১, ২২৯ টি 

পাঞ্জাব ৮,১৬,৩১৭ সতহত. 
বোম্বাই - নট ৯১০৭)০০০ 8৫৬ ... রঃ 

দিলী- ২৩,১৭৬ . 8৫০৬ 

ভারতের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও চারি জন্ম একটি সরকারী 

বিভাগ আছে। এই বিভাঁগে ৭৬৮ জন চিকিংসক আছেন; বিলাতের 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহারা এদেশে আসেন। ভারতের ইংরাজ ও 

দেশীয় সৈনিকদের টিকিৎসা৷ ও স্বাস্থারক্ষাই ইহা" 
দের প্রধান কা্ধ বলিয়া পরিগ্রধিত হইত। এ 

রূপ কর্তব্য ইহাঁদের কাজের লক্ষে জড়িত হইতে 

চি ফিংসাবিডাগ' 

ছাড়া ক্রমে ক্রমে নাগ 



থা তু ও চিকিতসা... ৮৭ : 

লাগিল, বা সাধারখ ইসপাঁজীল ও বেসরকারী দাতব্য চিকিৎসলারের 
পর্যবেক্ষণ, জেল তত্বাবধান ইত্যাদি। | 

১৭৬৬ লালে এই বিভাগ গঠিত হয়? তখন ইহার মধ্যে মিনিটারী ও 

সৈনিক এই ছুইভাগ ছিল। ১৮৫৩ সালে ইহাতে দেশীয়দের গ্রবেশ 

করিবার অধিকার দেওয়া! হয়। প্রথম দেশীয় ডাক্তার যিনি মিলিটারী 
বিভাগে কাজ পান তিনি একজন বাঙালী ; তাহার নাম গুডিভ চক্রবর্তী। 

১৮৫৫ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত মাত্র ৮৯ জন ভারতবাদী এই বিভাগে কর্ম 

পাইম়্াছেন। ইহীদের সকলের উপাধি গেনাপতিদের স্তায় লেফ নাণ্ট, 

কর্ণেল, মেজর ইত্যাদি। গত কয়েক বতমর যুদ্ধের সময়ে অনেক ভারত- 

বাসীকে অস্থায়ীভাবে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইস্কাছিল। 

সমগ্র চিকিৎস| বিভাগের পরিচালক ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন 

কর্মচারী,__চিকিৎসা-বিভাগের পরামর্শ দাতা তিনিই | কর্মচারীদের 

গ্রমোশন ও সাধারণ বিভাগের লৌক নির্বাচন প্রস্থৃতি আপিষী কাজই 

তাহাকে বেণী করিতে হয়। তাহারই অধ্ধীনে ভারতের ্যানিটারী বা 

স্বাস্থ্য বিভাগ। 

প্রত্যেক প্রদেশের চিকিৎস| ও স্বাস্থ একজন করিয়! বড় ডাক্তার 

কর্মচারীর উপর স্থন্ত; তিনি সমন্ত হাসপাতালের পরিদর্শক | স্বাস্থ্য 

বিভাগ্নের হন্ত একজন পৃথক কর্মচারী নিধুক্ত আছেন; তাহার 
অধীনে প্রায় প্রত্যেক জেলার একজন করিয়া স্যানিটারী কমিশনর আছেন। 

ইহাদের কর্তব্য হইতেছে তাহাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডে কোথায় কোনে 
₹ক্রামক ব্যাধি আছে কিন! তাহার সন্ধানকর! এবং কেমন করিয়া দেশকে. 

উহ্ীর হাত হইতে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় শীদন বিভাগকে পরামর্শ 

দান করা। জেলার সাধারণ ইসগাতাল প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার ভার 

দিভিল সার্জেনের উপর. তিনি দাহ জেলার মধ্যে চিকিৎলা' সন্ধে 

সথগ্িত। জেলার প্রধান সবের, ফ্রকারী হাসপাতালে তিনিই 



৮৮ :ভারভ-পরিচয় 

চিকিংসাদি করেন। অনেক ক জেলায় তিসিই টী ইটের ক কাধ 
করেন। 

বিলাত হইতে যাহারা ভারতীয় টি বিভাগ টান হর 
আলেন তীহাদের সম্মান ও বেতন ছুইই অধিক! .লেফ নাণ্টর। ৫০" 
ক্যাপ্টেনরা ৫০*২ হইতে ৬৫*২, মেজরের| ৭**২ হইতে ৮*২ 

লেফ নাণ্ট-কর্ণেল ৯**২ হইতে :১৪০০২ টাকা নি বেতন - 

থাকেন। 

মিলিটারী উপাধিভূষিত চিকিৎসক ছাড়া সাধারণ বিভীগে ৩৫* জন 
কর্মচারী আছেন; ইহার! ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্যানিটারী 'কমিশনর, 

মেডিক্যাল কলেজের অধাক্ষ ও অধ্যাপক, জেল স্তুপারিটেওণ্ট প্রভৃতির 

কাজ করেন। সকলের বেতন' মাসিক হাঁজারের উপরই রি টা 
২৫**.এর মধ্যে। | 

১৯১৬ সালের শেষে ভারতে ৩,*৫১ টি হাসপাতা ও ভিোরী 
ছিল। কিস্তু ভারতবর্ষের সভায় দরিদ্র ও রোগ-বহুল 

দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই কম। গ্রামের মধ্যে 
চিকিৎসার দুর্দশার কথ! কাহার অবিদিত নাই। 

হাসপাতাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্য। দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে । 
১৯১৬ সালে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষের উপর রোগী গরকারী ওধালয হে 

ওউষধ লইয়াছিল। 
_ ভারতে ৫টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ আছে. কলিকাতা, বম্বে, 

_মাাস, লাহোর ও লক্ষৌ। সব গুলি কলেজে ২০৯৬ জন" বিষ্তার্থী পাঠ 
করিতেছেন; ইহার মধ্যে ৭৯ জন মহিলা । এ ছাড়া ১টি মেডিক্যাল 
কল আছে। এগ্ুলিতে তিন হাজার ছাত্র পাঠ করে।. 
আমাদের দেশে খ্যাপা কুকুর ও শেয়ালে কামড়াইলে যে দেশীয় 

_চিকিৎদা ছিল তাহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে ; দে সব প্রণালী সত্য কি 

টিকিৎস! প্রতিষ্ঠান 

ও হাসপাতাল 



| বায, মৃত্যু ও চিকিৎসা]: ৮৯. 
মিথ্যা তাহাও নির্ধারিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক পাত্রের অনুমৌদিত 
পদ্ধতি অনুদারে শিম্লা, শৈলের কসৌলী নামক স্থানে, মান্্রাজের কুদুরে, 
আসামের শিলংএ এবং বন্ধায় রেঙ্গুন হাসপাতাল নিমিত্ত হইয়াছে । 

' ১৯১৬ লীলে ভারতে ২১টি পাগল! গারদ ছিল। সব গুলিতে প্রা 

১ হাজার রোগী আছে। বাংলাদেশের মধ্যে বহরমপুরের পাগলা গাঁরদ 
বিখ্যাত। সমগ্র ভারতে গ্রীন ২৫"* করিয়া লোক প্রতি বংসর পাগলা 

গারদে আশ্রয় গ্রহণ করে। | 

 কুষ্ঠব্যাধিপ্রস্ত লৌকেদের জন্ত খাঁটি নয়কারী কীজ খুব কমই আছে। 
অধিকাংশই থুষ্টান পাদরীদের দ্বীরা পরিচালিত ৷ মান্দ্রাজের সরকারী 

কুষ্াশ্রম, বন্ধের মাতুঙ্গ কুষ্ঠালয়, ত্রিবস্কুরের সরকারী কুষ্টাশ্রয়, ও কলিকাতায় 

কুষ্ঠগৃহ উল্লেখ যোগ্য । থৃষ্ঠানদের ৫৭টি কুষ্টালয়ে সরকারী সাহায্য চি 

পরিমাণে প্রদত্ত হয়। 

পুরুষদের ন্তাঁয় মেয়েদের জন্য ভারতীয় মেডিকাল বিভাগ খোল! 

হইয়াছে। এ দেশের নারীদের চিকিৎসা ও সেবা 
নারীদের বিশেষ ব্যবস্থা 

তে ভালরূপ সি পারে তাহার জন্ত এই 

বিভাগের স্থ্টি। 

লেডী হাঁডিংজের বসার বড়লাট বাহাছরের স্বগগীয়-পদ্থী) নাম 
অনুসারে দিল্লী সহরে ১৯১৬ সালে মেয়েদের একটি মেডিক্যাল কলেজ 
খোলা! হইয়াছে । পুরুষদের সঙ্গে একত্র কলেজে পড়িবার অনেক 

অন্ুবিধা। দেশীয় রাজাদের অর্থেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে) ইহার সংলগ্ন 

হাসপাতালে ১৬৮ টি রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সেবিকা কাজও 
ভীলরপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এখানে আছে। | 

১৮৮৫ সালে তৎকালীন বড়লাট: লর্ড ডাফ রলিনের' পরীর উষ্ণ 

ভারতের সর্ব মেয়েদের চিকিৎসা: ও ুপ্রবার অন্ত এক টা রি 
হয়। লেড়ী ড্ষ রীন যখন ভারতে আসেন ৭ 



ক 4. | : ভারত “পরিচয় | 

এদেশের নারীদের শোচনীয় অবস্থা দুর করিবার অন্ত বিশেষ ভাবে তাহাকে 

অন্ত্ুরোধ করেন। লেডী ভাফ রিন ভারতে আপি এই কারে ব্রতী হইলেন 

ও চারিদিক হইতে চাঁদা, সংগ্রহ করিয়৷ একটি সমিতি গঠন করেন। 
তীহারই নাম অনুসারে ইহার: নাম “ডাফরিণ কাণ্ড” হয়। ভারতবর্ষে 
বাসকালে তিনিই ইহার নেত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষময় এই সভার শাখা-সভা 

স্থাপিত হইল এবং তহবিলের ব্যবস্থা স্থানীয় লোকের উপর ন্তস্ত হইগ। 
ইহার উদ্দেশ্ত ১-_চিকিৎসা শিক্ষাঃ ভারতীয় নারীর! যাহাতে চিকিংনক, 

ধাত্রী ও সেবিকাঁর কর্ম শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা? ২--পেবা : স্থানে 

স্থানে হাসপাতাল ও ওঁধধালয় খুলিয়া মেয়েদের চিকিৎসা! বিশেষভাবে 

করিবার বন্দোবস্ত করা । কলিকাতার ““ডাফরিণ হাঁসপাতীল” এই 
শ্রেণীর হাসপাতাল। ৩--শিক্ষিত ধাত্রী ও সেবিকা প্রয়োজনীয় স্থানে 

প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা । 

চারি বৎসরের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ১২ টি হাসপাতাল ও ১৫ ৫টি 
ওষধালয় স্থাপিত হয়। দেশীয় লোকের উৎসাহের অভাব অর্থের 

অনটন হয় নাই। এই অর্থ হইতে চিকিৎসা শিখিবার জন্য সেবিকার 
কার্যের জন্ত ১২ টি ও হাসপাতালের সহকারীর কার্য শিখিবার জন্য 

২ টি স্কলারশিপ মেয়েদের জন্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

বর্তমানে এই সমিতির তত্বাবধানে ১৫৮ টি হাসপাতাল, ওয়ার্ড ও ব- 

শ্রেণীর ওধধালয় আছে এবং বৎসরে ১২ লক্ষ স্ত্রীলোকের ওষধাদি ও 

গুজযাদি করিবার দত ব্যবস্থা! আছে। ইহা সরকারের নিজ তত্বাবধানে 

চালিত হইতেছে । 
রোগে মরা ছাড়া আরও নানা রকমেও লোক মরে, যথা আত্ম" 

হত্যা । “কেরোফিন তৈলে লারীদের আত্মহত্যা করার প্রথা কয়েক 
বৎসর হইল বাংলাদেশে অববন্ধিত হইয়াছে । এছাড়। আফিং দে'কোবিষ 
প্রতৃতি খাইয়াও অনেকে প্রাণভ্যাগ করে। নিদারুণ, অসঙ্থ, অপ্রতিবিধেয় 



্বাঙথা, মৃত্যু ও চিকিৎপা]... ৯৯ 

মানমিক ব্যাধিও অনেক সদরে আত্মহভার কারণ, এবং এই মানসিক, 
বিক্কৃতি কখন কথন দৈহিক ব্যাধি হইতে উৎপন্ন 

| হয়। ১৯১৫ সাঁপে বাংলাদেশে ১৪৫২ জন পুরুষ ও 
২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ অধিক 

স্রীলোকের আত্মহত্যার বিশেষ কারণ আছে। বাংলাদেশেই যে আত্ম- 

হত্যার প্রাহূর্ভাব বেশী, 90585 
খ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 

অপদৃতা 

পুরুষ নারী 

মধ্য প্রদেশ__ 8৪১ ৫২৩ 

বিহার উড়িষ্যা_ ৬০৫ ১১০৫ 

আগ্রা অযোধ্যা- ৬৬৪. ১৭৯৯ 

লা দেশ-- ১৪৫২ ২০১৮ 

“তালিকায় দেখ! যাইতেছে যে চারিটি প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী 

অধিক আত্মঘাতী ; এই সামীজিক ব্যাধির কারণ কি? বাঙ্গালীর মেয়ের! 

আঁজ়ঘ[তী নারীর সংখ্য। নিজেই নিজের প্রাণ / ৪ 178 
_... সাক্ষ্ে প্রায়ই দেখ! যায় যে এ সব স্ত্রীলোকের 

বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। শাশুড়ী, শ্বশুর বা স্বামী, কিনব! 
সকলেই যথেষ্ট যৌতুক না পাওয়ার জন্য, কিছা বধু পরম! সুন্দরী 
নহে বলিয়া, কিন্বা তাহার কৃভ গৃহকার্ধ্য সস্তোষজনক নহে বলিয়া, 

এইরূপ ফোন নাকোন অন্ৃহাতে তাহার লাঞ্ছনা হয়। তাহাতে 
ভাহার প্রুণের আশা থাকে না। কন্ত। পিতাঙাতীর দায় স্বরূপ হয়). 

সেই জন্য যে ভাহকে গ্রহণ করে সে পিতাকে কন্ঠাদায় হইতে মুক্ত 

করে। এই ছুরবন্থার প্রতিষ্ষার, নারীর ব্যজিতের ও স্বাধীন-জীবন 

যাপনের ক্ষমতার পর্ণ বিকাশের উপকন নির্ভর করিবে? সর্ব ্ িক্ষা 



এবং নারীর পক্ষে ছুঃখজনক সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক ব্যবস্থার 
সংস্কার ও অন্যান্য উপায়ে নারীর জীবনকে থিকা আশ ও আনন্দ 

_ পুর্ণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে ।* ৮০ 

 বন্যজস্তর হাতে প্রতিবতমর কয়েক সহ করিয়া! লোক মরে পাতে 

প্রতিবংসরেই ২২২৩ হাজার করিয়। লৌক মরিয়া থাকে । ১৯১৭ সালের 

সর্পাঘাতের মৃত্যুসংখ্য! প্রায় ২৪ হাজার হইয়াছিল। 

বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তর হাতে প্রতিবংসর 
দেড় হইতে ছুই হাজার করিয়৷ লোক মরিয়া! থাকে। ১৯১৭ লীলে ছুই 
হাজারের উপর লোক মরিয়াছিল। হিংশ্রজন্তর উৎপাতে নিরস্ত্র মানুষ 

কখনো আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ৩১ কোটি লোকের বাস যেখানে 

সেখানে মাত্র ১ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশী বন্দুক নাই। এই সংখ্যা 
উত্তরোত্বর কমিতেছে। 

বনাজস্তর উৎপাত 

১৯০৮ সালে *" ১,৯৭ ১০৪ বন্দুক 

১৯১৩ ১, রা ১৮২১৪১২ ১) 

১৯১৭ ১ ১,৩৬,৭০৭ )) 

বাংল! দেশে ১৯১* সালে ২৯,৪০৬ টি বন্দুক ছিল, ১৯১৩ সালে ২৫, 
৯৬১ টি ও ১৯১৭ সালে ৮,০৪২ টি মাত্র দাড়াইয়াছে। গংযুক্ত প্রদেশে 

প্রায় ২* হাজারের স্থানে ৬৩৫৭টি, পাঞ্জাষে ১৩৮৭৫ 
টির স্থানে ৬২১৯টি ১৯১৭ সালে ঠীড়াইয়াছিল। 

এ অবস্থায় বন্যজন্তর কবল হইতে অসহায় গ্রামবাসীদের প্রাপরক্ষা অপল্ভব | 
১৯১১-১২ফালে সমগ্র তারতে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাম ছিল প্রত্যেক চারিটি 

শ্রমের মধ্যে তিনটি শ্রমে একজন লোকের কাছেও 

একটি বন্দুক ছিল না. এ ক বংসয় লৌক 

_আছিাছে কিন বুকের সংখা বনিয়াছে। টব 

মৃতাসখ্যো 

| বকের পাশ 



ব্যাধি ব্যতীত অনাহার জনিত অপমৃত্যুর সংখ্যা ভারতে খুব বেশী। 
লোকক্ষয়ের ইহা একটি প্রধান অঙ্গ) স্ৃতরাং হিসাবের মধ্যে এটিকেও 
ধরিতে হইবে। ভারতে ইংরাজ আসিবার পর হুইতে ছুভিক্ষ হইতেছে এ 
ধারণা সম্পূর্ণ তুল। পূর্বেও অনাহারে লোক মরিত তবে তাহা কেহ গণিষ়া 
গাঁধিয়া লিখির়া যায় নাই। ১৮৫৪ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত এই ৪৭ 

| বৎসরে প্রায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ লোক অনাহারে গ্রাণ- 
দুর্ভিক্ষ ও অনাহার 
রর ত্যাগ করে। কেহ কেহ অন্থুমান করেন গত শতাবীর 

শেষ ২৫ বসরে অনাহার ও অনাহার-জনিত ব্যাধিতে প্রতি বদর ১০ 

লক্ষ করিয়! লোক মরিয্নাছে। ভারতের জনসংখ্যা ১৮৯১ সালের আদমনুমারী 
অনুসারে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ, ১৯*১ সালে ২৯ কোটি ৪* লক্ষ ছিল৷ যথার্থ 
অন্নপাত অন্ুমারে এই বৃদ্ধি হইলে ১৯১ সালেই ৩৩ কোটি লোক 
হইত। ১৯১১ সালের ফল দেখিয়াও সেই কথা বল। যাইতে পারে । 

জন্ম মৃত্যুহার । 

ভারতবর্ষের মৃত্যুহার । 

হাজার কর! 
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১। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাম 
সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদের 

দরবারে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং স্বগীয়া মারাণী ভিকৃটোরিয়ার 

বিখ্যাত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। এই গুঁভদিনে ভারতের সর্বত্রই এই 
ঘোষণাপত্র পঠিত হইলে দুর্বল ভীত ভারতবাসীর প্রাণে আশার সঞ্চার 
হইল। এই ঘোষণাঁপত্রে ভারতের অধিকার ও বুটিশরাজের অভিপ্রায় 
সুম্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

বিদ্বেষ, বিগ্রহ ও বিপ্লবের অগ্নি নিবাইয়া শান্তি স্বাপন করিতে তিন 

বংসর লাগিয়া গেল। বিদ্রোহ দমনে সরকারের প্রান 8, কোটি টাকা 

বায় হইল এবং স্থায়ীভাবে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য চারিদিকের বায় বাধিক 
১* কোটি টাকা করিয়া পড়িল। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কৌন্সিলে :আইন 
পাশ হইলে ভারতের শাদন-পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটে) ইহা! যথাস্থানে, 

বর্িত হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুল্পেখ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। কোম্পী- 
নীর আমলে রা্সসরকারে মুসলমানদের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল; কিন্ত বিদ্রোছের 
পর হইতেই ইহাদের শক্তি ও মর্যাদা ছুইই কমিয়া যায়) তীহার। হত 
রাজা, হতমান হইয়া পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞান, চাকুরীর মায়৷ ও লো ত্যাগ 
করিলেন; কর্তৃপক্ষও তাহাদিগকে ঢূরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। দেই 
হইতেই মুসলমানগণ সকল বিষয় হিন্দুদের হইতে পিছাইয়া পড়েন। 

এই সব রাজনৈতিক ঘটনায় পাশে মানুষের অন্তরকে নাড়া! দিতে পারে 



৪৬. "১2 . ভারত-্পরিচয় 

এমন কতকগুলি ঘটনা কিছুকাল হইতে ঘটিতেছিল। শিক্ষার ইতিহাসে 
আমরা দেখিতে পাই যে সিপাহী বিদ্রোহের ৪* বৎসর পূর্ব হইতে ইংরাজী 
শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করিতে আর্ত করে। ১৮৫৬ হইতে 
১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গ-সমাজের পক্ষে মাহেন্ত্ক্ষণ বলিলে হয়। এই 
কালের মধো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা! বিবাহের আন্দোপন,মহধি 
দেবেন্্রনাথের তরাহ্গধর্ম প্রচার, নীলের হাঙ্গামা, হিন্দুপেট্রিয়টে হরিশ সুখাঙ্জির 
সরকারও নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা, বাংলা সাহিতোর ক্ষেত্রে 
ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ও মধুস্দনের আবির্ভাব, সোমপ্রকীশের অভ্যুদয়, 

দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও হিন্দুসমাজের মধো রক্ষণশীল 

৬০১৪ দলের জাগরণ এবং সমাজ ও ধর্ম সংরক্ষণের প্রয়াস 

| প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকচিই 
বঙ্গলমাজকে এমন গ্রবলরূপে আন্দোলিত করিতেছিল যে প্রতোটিরই 

ইতিবৃত্ত গভীরভাবে আলোচনার বিষয় । 

শিক্ষিত সমাজের অন্তরের মধ্যদিয়া তখন প্রলয়ের ঝড় ছুটিতে 
ছিল। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্ত্র সেন মহষি দেবেন্ত্রনাথের সমাজ ত্যাগ 

করিয়া স্বয়ং নূতন সমাজ স্থষ্টি করিলেন। ভারতের 

০৮7 জাতীয় ইতিহাসে বর্তমানে এই ঘটনাটি অকিঞ্চিতত- 

* : কর বলিরা মনে হইতে পারে, কিন্তু অর্ধ শতাব্দী 

পূর্বে ইহার প্রভাব সমর সমাজকে ও দেশকে খুবই নাড়! দিয়াছিল। 

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ধর্ম উপদেশ দান ও নির্বিচারে একই সায়াজিক 

অধিকার সকলকে দানের কথা ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে ভুলিয়া 

ছিল )- স্রাঙ্মসমাজ ধর্ম ও সমাজ বিষয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা প্রচার 
করিয়৷ দেশের মধ্যে নৃতন শক্তি সৃষ্টি করিল। | 

এই সময় হইতে ভারতের সহিত বিলাতের সাক্ষাৎ সন্বন্ধ আরম্ত ! 
ংলাদেশ হইতে বিশ্ববিদ্যালমের কৃতি ছাব্রগণ বিলাতের পরীক্ষায় পাঁশ 



জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস ৯৭ 

দিবার জন্ত ইংলও গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
সত্যন্রনাথ ঠাকুর প্রথমা. 0. 5., মনোমোহন 

ইরাপেরাসা হত ভার- ঘোষ প্রথম ব্যারিটার। ইহাদের আগমনের কিছু- 
কাঁল পরেই আরও তিন জন যুবক সিবিল সাবিসের 

জন্য বিলাত যাত্রা করেন; তীহাদের নাম বাংলার ইতিহাসে স্থপরিচিত। 
১৮৬৩ সালে বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্্র দত্ত ও সুরেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 
এক সঙ্গে ইংলও গমন করেন। তীহারা যখন পাশ করিয়া ম্যাজি- 

ষ্রেটের কাজ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন লোকে বুঝিল যে 

বাঙ্গালীর ছেলে মেধায় ও শক্তিতে ইংরাজের ছেলের অপেক্ষা কম নহে। 

জাতীয় আত্মশক্তি বৌধের ইহা অন্যতম কারণ । 

মহাত্বব রাজা! রামমোহন রায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 

গুরু একথা৷ নকলেই স্বীকার করেন। দিল্লীর বাদসাহের কতকগুলি 
| অধিকার দাবী করিবার জন্য ভিনি সমাট কর্তৃক 

চা বিলাত প্রেরিত হন। সেখানকার পালণমেণ্টের 

। স্মক্ষে তিনি ভারত শাঁসন সম্বন্ধে ঘে নির্ভীক ও 

সংবিব্চনাপূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন তাহী পাঠ করিলে 

তাহার দুরদর্শাতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না । তাহার মৃত্যুর 
পর বিশ বংসর ভারতে কোনো প্রকার আন্দোলন হয় নাই বলিলে 
চলে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই বিধিলঙ্গত আন্দৌলনের সত্রপাত হয়| 
কলিকাতা ও বোস্বাইতে প্রায় একইকালে (১৮৫১) বৃটাশ ইত্ডিয়ান 

এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। কলিকীতীর এমৌসিয়ে 
১৮ বুটশ ইতডয়ান শনের নেতাদের মধ্যে প্রসননকুমার ঠাকুর, রাজেুলাল 

এসে(মিয়েশন £ 

| মিত্র, রামগোপীল ঘোষ, রাজ! দিগন্বর মিত্র, প্যারী- 
টাদ মিত্র, হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরশ্মরণীয়। হরিশচনতহিন্দুপেট- 
রিয়টে ধারাবাহিক লর্ড ডালহৌলীর আত্মপাৎ পলিসির বিরুদ্ধে লিখিয়া 
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ছিলেন। অযোধ্যা সাঁতারা নাগপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বাজে- 

যাপ্তের ফল যে কি ভীষণ হইতেছিল তাহ! বড়লাট না বুঝিলেও হরিশচন্তর 

বুঝিগ্নাছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও বিদ্রোহান্তে তিনি নির- 

পেক্ষতাবে ও অবিচলিতচিত্তে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলিয়াছিলেন। 

এই সময়ে বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার খুবই চলিতেছিল। 
হরিশ্চন্তর পেটরিয়টে ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ত করেন। 

নীলকর সাহেবের! হরিশের উপর এমনি চটিয়াছিল যে অকালে তাহার মৃত্য 
হইলে এক মোকর্দমায় তাহার পরিবারের যথাসর্বন্ব নষ্ট করিয়া দের; 

দুঃখের বিষয় তখন হরিশের বিধবাকে সাহাধায করিবার কোনো চেষ্টা 
হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ ও লঙ. সাহেবের ইংরাজী তর্জমা 
এই বন্ছিতে দ্বতানতির মত হইল; নীল দর্পণের অনুবাদের অপরাধে 
লঙের কারাগার হইল। বাঙ্গালী চাষীর! এই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল 

যে ভাহীদের অভিযোগ দূর না হইলে তাহারা নীল স্পর্শ করিবে না; 
নিরক্ষর কষকগণ তাহাদের জিদ্ বজায় রাখিয়াছিল। এক কমিশন বসিয়া 

ইহাদের ছুঃখের অনেকটা লাঘব করেন। নীলের. উৎপাত সাহেব 

ও দেশীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের অন্যতম কারণ । 
বোম্বাই প্রদেশে জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ও মহাত্মা দাদাভাই নৌরজীর 

অদম্য চেষ্টায় ১৮৫৪ সালে বৃটিশ ইত্ডিয়ান এলো সিয়েশন স্থাপিত হয়। বাংলা 
ৰা বোন্বাইএর আন্দোলনকারীরা কেবল রাজনীতি সংস্কারেই মত্ত ছিল না; 

রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 
চেষ্টা চলিতেছিল। পার্শীদের মধ্যে পার্শীধর্ম সংস্কার 
সভা ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয়; নৌরজী, ওয়াচা, 

 বাঙ্গলী, ফরদনভী ও প্রভৃতি অনেক ক্কৃতি পা্শীর নাম 
একাধারে রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে দেখা যায়। হিন্দু মমাজে হরিশ্চ্্ 

উদার নীতিপরারণ ছিলেন) তা ছাড়! আর কাহাকে রালসনীতির মহিত ধর্ম 

রাজনৈতিক ও অন্যান্য 
আন্দোলন 
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ও সমাজকে সংস্কৃত করিবার জন্ঠ ব্যগ্র দেখা যায় না। তবে হিন্দুসমাজের 

রক্ষণশীল দলের নেতা সার রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর একদিকে যেমন বুটাশ 

ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসনের সভাপতি ছিলেন তেমনি উদীয়মান ব্রাহ্ষসমাজের 
শতগ্রকার উন্নতি-চেষ্টার, পরম বিরোধী থাঁকিয়াও হিন্দু সমাজের সংস্কারের 

জন্ত ঘথেষ্ট করিয়াছিলেন। এছাঁড়৷ সমাজ ধর্ম ও রাজনীতি সংস্কারের 

চেষ্টা বাংলা দেশে তখন দেখা যায় নাই; এবং যাহা দেখ। গিয়াছিল 

তাহাও রাধাকান্তের ্যায় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াভিমুখী । 

বোম্বাইএর বুটীশ ইগ্ডয়ান্ এসোসিয়েশন দশ বংসর কাল নানারূপ 
লোক হিতকর কাজ করিয়া ১৮৬১ সালে লৌপ পাইল এবং ১৮৭১ সালে 

উহা পুনর্গঠিত হইলেও পূর্বের সভায় শক্তিশালী হইতে 
আন্দোলন. পারিল না। বোস্বাই ছিল পার্শীদের আন্দোলনের 

কেন্দ্র; পুণানগরী মহ.রাটা জাতীয়'জীবনের কেন্দ্র 
১৮৭৫৭৬ সালে এইখানে কৃষ্ণজী লক্ষণ নুলকর, সীতারাঁম হরি টিপলনকর, 

প্রভৃতি তেজন্বী মহরাঠাগণ “সার্বজনিক সভা” স্থাপন করেন। মান্ত্রীস 

প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। ১৮৮৭ 
সালে “হিন্দু”নামে এক পত্রিক! প্রকাশিত হয়। ইহাই সেখানকার 

জাতীয় জীবনের প্রথম ম্পন্দন। ১৮৮৪ সালে মান্দ্রীসে “মহাজন সভা” 

স্থাপিত হয় এবং অল্লদিনের মধ্যে উক্তপ্রদেশের সকল শ্রেণীর লোকের 

অন্থকূলতা ও উৎসাহ পাইয়! এই সভা মান্ত্রাজে খুবই শক্তিশালী 
হইয়া উঠিল! 
১৮৬৯ হইতে ১৮৮* সালের মধ্যে তারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
(বিশেষ কয়েকটি ঘটনা! ঘটিল। লর্ড মেয়োর শাসনকালে কতকগুলি সংস্কার 
সাধিত হয়। এ যাবৎ প্রাদেশিক শীসন কেন্্রগুলির বিশেষ কোনো স্বাধী- ্ 

নত] ছিল নামান ব্যয় করিতে হইলেও ভারত সরকারের অনুমতি লইতে 
হইত। লর্ড মেত্বৌ ভারত মরকার হইতে প্রাদেশিক বেজুসুলিকে কতক- 
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গুলি বিষয়ে পৃথক করিয়া দিলেন। ইহীর সময়ে (১৮৬৯) মহীরাণী 

8 ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব এডিনবরা ভারত. 

ক পু ভ্রমণে আসেন ; ইংলগের রাজপরিবারের সহিত ভার- 
| ত্র সাক্ষা্ভাবে পরিচয় এই প্রথম । লর্ড নর্থর্ুকের 

সময়ে ১৮৭৫ সালে স্বয়ং প্রিন্স অব. ওয়েলম্ (পরে ধিনি সপ্তমএডোয়ার্ড ইন, 

বর্তমান সম্নাটের পিতা!) ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন । সে সময়ে 
ভারতের আপামর সাধারণ রাজভক্তির ষে নিদর্শন দেখাইয়াছিল তাহা 

দেখিয়া! রাজকুমার খুবই প্রীত হইয়াছিলেন। 
১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থক্ুকের পর লর্ড লীটন তারতের শাসনকর্তা হইয়া 

আদিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ওঁপন্টা্িক লর্ড লীটন ছিলেন ই'হার পিতা। 

ূ বড়লাট বাহাদুর পিতার সাহিত্যান্ুরাগ পাইয়াছিলেন; 
র্ রা শন এদেশের আশা ও আদর্শের সহিত তাহার সহানুভূতির 

যোগ হয় নাই। ভারতের শাসনভার লইবার কয়েক 

দাদ পরেই তিনি ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তাঁরিখে ভারতের প্রাচীন 
রাজধানী দিল্লী নগরে মুসলমান বাদসাহের অনুকরণে বিরাট এক দরবারে 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ীকে ভারতসমীজ্জী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্বে 
বৃটীশ শাসনকালে এমন জাঁকজমক করিয়া রাঁজদরবার হয় নাই; সুতরাং 
সাধারণ লোকের মনের উপর ইহার প্রভীব খুবই ভাল হইল বুটাশরাজের 
প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধ। ও সন্ত্রম উভয়ই বাঁড়িয়া গেল। কিন্ত দেশের শিক্ষিত 

সমাজ ইহাতে সুখী হইলেন না; তাহার কারণ সেই সময়ে ভারতের সর্বত্র. 
ভীষণ দুভিক্ষে লোকে কষ্ট পাইতেছিল। ১৮৭৭ সালে মৈসুম বৃষি দক্ষিণ 
ভারতে হয় নাই ; ৭৭ সালেও বৃষ্টির অবস্থা ভাল হইল ন1) ছুই বৎসর পর ' 
পর অনাবৃষ্টির ফলে দেশে শশ্ত হইল কম। দেখিতে দেখিতে দুতিক্ষ 
দক্ষিণ হইতে উত্তরে ছড়াইয়। পড়িল। যরকার রেল ও সমুদ্র পথে শস্ত 

প্ররণ করিলেন, ৮ কোটি টা! ছতিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যয়িত হইল্, 
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তথাপি ৫২.লক্ষ লৌক অনাহারে ও জআনাহারজনিত গীড়ায় মারা 

পড়িল। মান্্রীজের গবর্ণরের অদুরদশিতার ফলে এই নিদারুণ কা 
ঘটিল; লীটনের সকল প্রকার সদুপদেশ ও পরামর্শ 

মান্দ্রীজের গভর্ণর অগ্রাহ্থ করিয়া স্বীয় মতলব মত 

| চলিয়াছিলেন বলিয়া এই নিদারুণ কাণ্ড ঘটিল। 
দুততিক্ষান্তে এক কমিশন বসিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ ও তাঁহার নিবারণের 

উপায় চিন্তা করিয়৷ এক প্রতিবেদন পেশ করিলেন। এই কমিশনের ফলে 

ভারতের চুভিক্ষ সম্বন্ধীয় সুবিস্তত আইন পুস্তক রচিত হইয্নাছে। এখন 

দুভিক্ষ হইলে রাজকর্মচারীগণকে কখন কি করিতে হইবে, কোথা হইতে 

সাহায্য পাইতে হইবে কেমন করিয়া! নিরননদের অন্নদাঁনের ব্যবস্থা করিতে 

হইবে প্রভৃতি প্রশ্ন ভাবিয়! দিশাহারা হইতে হয় না) সকল প্রকার ও 

উপদেশ পুঙ্বানুপৃঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রেল পথ বিস্তারের জন্ 

কমিশন তাগিদ দিলেন। 

লীটনের সময় ভীরত-সীমান্তে এক যুদ্ধ বাধে । ১৮৭৮ লালে আফ- 

গানিস্থানের সহিত দ্বিতীয় সমরে ভারতের বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। 

পশ্চিমে বু কোটা টাকা ব্যয় করিয়া সীমান্ত স্থদ্চ় করা হইল; কিন্ত 
তাহা! সামান্ত বিদ্রোহেতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

আর দুইটি কাজের জন্য লীটন তারতবাসীর কাছে 

অশ্রিয়। এই ছুইটি কাজ তাহাকে সময়োপযোগী কর্তব্যবোধে করিতে 

হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরেও' ভারতবাসী সম্পূর্রূপ নিরস্ত্র হয় 
নাই; এই সময়ে 4,098 4১০৮ পাঁশ হইলে দেশীয়দের পক্ষে বন্দুক তরবারি 

প্রভৃতি আত্মরক্ষার সম্বল রক্ষা করা দৌষণীয় বলিয়া 

গণ্য হইল। কিন্তু মুরোপীয় বা! মুরেশীয়দের ক্ষেত্রে 
ইহার প্রয়োগ না হওয়াতে এদেশের লোকের গাত্রনাহের যথেষ্ট কারণ হইল। 
এ পর্যন্ত সে বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে ও সরকারকে অপ্রিয় সমালোচনা 

দুভিক্ষ ও 
প্রতিকারের ব্যবস্থ। 

(সীমান্ত বুদ্ধ 

অস্ত্র আইন 
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সহ্য করিতে হইতেছে। তবে বর্তমানে দরকার 'এ বিষয়ে নিয়ম কিয়ৃ- 

পরিমাণ শিথিল করিয়! দিতেছেন; কথা হইতেছে সাহেব বা দেশীয় 
সকলেই পাঁশ লইয়া বন্দুক রাখিতে পারিবেন । 

এই সময়ে দেশীয় কাগজ গুলি ক্রমেই সরকার বাহাছুর মন্বন্ধে সালো- 

চনায় প্রবৃত্ত হইতেছিল; তাহাদের যে সব নমুনা পাওয়! যায় তাহা মোটেই 
ক্রৃতিন্থখকর নহে। সমালোচনা ক্রমেই বিদ্বেষের আকার ধারণ করিতে- 

ছিল। কিন্তু যথার্থ সমালোচনা বিদ্বেষ প্রচার নয়। সরকার যদি প্রজার 

মনোভাব জানিতে না পাঁরেন তবে তাহার পক্ষে স্ুসাশন কর! অসন্তব | 

১৮৩৫ সালে শ্তরচাল'স মেটকাফ. ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান 
করেন; তারপর এই অধিকার এ যাঁবংকাঁল বরাবর অক্ষুগ্রভাবেই চগিয়] 

'আসিয়াছিল; সিপাহীবিদ্রোহের পর মাঝে এক 

বংসর মুখঠাসা আইন বাঁ 0888100 &০$বাহাল 

ছিল; তারপর কুড়ি বংসর পরে লর্ড লীটন ১৮৭৮ 

সালে দেশীয় মৃদষন্্র সম্বন্ধীয় আইন পাশ করিয়া অথা বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা 
হইতে দেশকে রক্ষাকরিলেন। এই আইন পাঁশ হইলেই শিশিরকুমার 
ঘোঁষের “অমৃত বাজার পত্রিকা” অকম্মাৎ বাংলা পত্রিকা হইতে ইংরাজী 

খোলোস পরিয়া বাহির হইল । 

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য বহুকাল হইতে ধীরে ধীরে অধঃপাতে 

যাইতেছিল ; তখনও বুটাশ সরকার বুঝেন নাই যে ভারতের নিন্োন্নতিতে 
তাহার উন্নতি এবং দেশীয় শিল্পকলাকে পৌষণ করায় তীহার স্বার্থ। কয়েক 

বৎসর হইতে বোম্বাইএর দেশী কলওয়ালারা বয়ন শিল্পে মাথা খাঁড়া করিয়া 
| তুলিতেছিল ; কিন্তু ম্যানচেষ্টারের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে 

আঘাত লাগাতে, তাহাদের প্ররোচনা. ও তাগিদে 

বুটাশ সরকার ও ভারত গতর্ণমেণ্ট শুন্ক সম্বন্ধে 

যে সকল আইন পাশ করেন তাহার ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। 

দেশীয় মুদ্রাষস্ত্ে 
স্বাধীনতা লোপ 

দেশীয় শিলোন্তির 

অন্থুরায় 
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এই ঘটনাতে দেশের শিক্ষিত সমাজ পুনরায় আঘাত পাইল? বরন শিল্পের 

প্রতি অবিচারের জন্য বিদেশীরা লজ্জিত, ভারতবাসীরা ক্ষুব। (ঘুদ্ধের সময়ে 

বুটাপর! বুঝিলেন ভারতের শশ্র্য তাহারই সম্পদ, ভারতের মঙ্গলে তাহারই 
কল্যাণ, সেইজন্য শিল্পোন্নতি করিবার জন্য সর্বত্র উৎসাহ দিয়াছেন এবং 

শুক সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া এদেশের বহুকালের অভিযোগ দূর করেন।) 

১৮৭৬ সীলে কলিকাতায় ইও্ডয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয়। পূর্বোল্লিখিত বৃটিশ ইত্ডিয়া এসোসিয়েশন জমিবার ও মন্রস্ত 

লোকের সভা হইয়া দীড়াইয়' ছিল। নব্য বঙ্গের আশ! 
০৮৮58 আকাঙ্জার পক্ষে এই পুরাতন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ছিল না। 

যুবক স্থুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কিছুদিন পূর্বেই 
সিবিল সাধিস হইতে বরখাস্ত হইয়া দেশ সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন; তিনি, 

্রাহ্মলমাজের নেতা উদীয়মান ব্যারিষ্টার যুবক আনন্দমোহন বন, 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ শীস্ত্ী প্রভৃতি কয়েকজন তেজন্বী যুবক 

এই নৃত্তন সভা স্থাপন করিলেন । শ্ামীচরণ সরকার ইহার প্রথম সভাপতি; 

তাহার পরে বিখ্যাত খৃষ্টান পঙ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
সভাপতি হন $ আনন্দমোহন ইহার প্রথম সম্পাদক । 

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইবার একবৎসরের মধ্যে বিলাতের 
সিবিল সাবিস পরীক্ষায় প্রবেশের বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর কর! হইল। 

কিছুকাল হইতে ভারতবাসীরা এই পরীক্ষার সসম্মানে 

পাশ করিয়া সিবিল সাধিস কাঁ্ধয পাইতেছিল। কিন্তু 
১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতীয় বালকদের পক্ষে 

এদেশের শিক্ষা শেষ করিয়! বিলাতে যাওয়া খুবই শক্ত। বিঙ্লাতে ও 
: ভারতে একালীন সিবিল সাবিস পরীক্ষা গৃহীত হইবার জগ্ কিছুকাল হইতে 
আন্দোলন চলিভেছিল ; এক্ষণে এই নিয়ম পাশ হওয়াতে বাংলা" 

দেশেয় শিক্ষিত যুবকগণ অত্যন্ত ক্ষ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় 

সিবিল মাঠিস 
লইয়। আন্দোলন 



তকে 

রং সভা করিয়৷ ভারত-সচিবের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ কর! হইল। 

১৮৭৭ সালে ইওিয়ান্ এসোসিয়েশন যুবক স্ুরেন্ত্রনাথকে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রচারকরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
ও পঞ্জাবের প্রত্যেকটি প্রধান নগরে গিয়। সিবিল সাবিসের বয়স বৃদ্ধি ও 
একইকাল ভারতে পরীক্ষা! গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়া 
বেড়াইলেন। পর বৎসরেও তিনি পশ্চিমে ও দাক্ষিণাঁত্যে এই উদ্দেশে 
গমন করেন। তখনকার রাজনৈতিক আন্দৌলন কি লইয়া হইত ভাবিলে 
বর্তমানে অনেকের হাসি পাইতে পারে, কিন্তু ইহাই বর্তমানের স্চনা । 

ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের আলোচনা ও আন্দোলন যে 

কেবল এখানেই হইতেছিল তাহা নহে; ইংলগ্ডে ভারতের ছুই এক জন 

স্থঘদ চিরদিনহ দেখা! যায়) তাহারা বরাবরই 

আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজজাতি 

যুক্তি বুঝে জবরদস্তি বুঝে না; সেইজন্য বিধিসঙ্গত 
আন্দোলন করিতে ইংরাজের৷ বাধ! দেয় না। ইংলগের বিখ্যাত বা্মী জন্- 
ব্রাইট চিরদিন ভারতের জন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন।. তাহার পরে প্রসিদ্ধ 

অর্থনীতিজ্ঞ পঙ্ডিত মিঃ ফসেটু ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্লামেন্টে 

লড়াই আর্ত করিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি পালণমেণ্টের সদস্ত হন। 

তারতের শাসন কাধ্যে তারতবাসীর সংখ্যা ও সামথ্য এত অল্প বলিয়া তান 

প্রতি নিয়ত তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। 

সিবিলসাধিসের পরীক্ষা! সম্বন্ধে তাহার মত ভারতীয় আন্দোলন- 

কারীদের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়াছিল; তিনি প্রস্তাব করেন যে বিলাতে 

এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে একই কালে সিবিল সাবিসের 

পরীক্ষা গৃহীত হউক। ১৮৭১ সালে ভাহারই সভাপতিকে তারতের 
ধিক ব্যবস্থা নদ করিবার জন্ট এক কমিশন বসিয়াছিল। ১৮৭৪ সালে 

তিনি ফসেট পালমেন্টের সভ্য শ্রেণী হইতে ব্চ্যিত হইলে কলিকাতা 

মিঃ ফসেটের বিলাতে 

আন্দোলন 
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অধিবাসীর! তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিয়া ৭৫০০ টাকা তাহাকে 

দিয়া পুনরায় সম্য হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন । ১৮৭৫ সালে লর্ড 

দেলিসবেরী ভারতের রাজ-কোষ হইতে অর্থ লইয়া রাজঅতিথি তুর্কার 
স্ুলতানকে বিলাতে ভোজ দিলেন। ইহাতে মিঃ ফসেট ঘোর প্রতিবাদ 

করেন। সেলিসবেরীর এই কাধ্যকে তিনি “মহৎ নীচ” বলিয়া অভিহিত 

করেন। আবিসীনিয়া-সমরের সমগ্র ব্যয় ভারতের উপর চাপাইবার প্রস্তাব 

হইলে পালামেণ্টে এই মহাত্বাই প্রতিবাদ করেন ও অবশেষে ঠিক হয় 
ভারত সরকার অর্দেক ব্যর বহন করিবেন অপরার্ধ বুটীশ রাঁজকোৌধষ হইতে 
প্রদত্ত হইবে। ১৮৭৯ সালে ডিউক অব. এডিনবর। এদেশে আসিয়াছিলেন 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; তিনি এদেশে ভ্রমণকালে ভারতীয় রাজাদের 
কিছু কিছু উপচৌকন দিয্লাছিলেন; এই উপটৌকনের মূল্য ভারতবর্ষ 
হইতেই দেওয়া হয় | প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে 

তাঁরতের উপর অপিত হইবার কথা উঠিলে ফসেটু ঘোর প্রতিবাদ করেন। 
ভারতের পক্ষ হইতে কেবল তিন লক্ষ টাক দিয়া ইহার মীমাংসা হয়। এই 

সব অনুরদর্শীতার জন্য তৎকালীন শাসনকর্তার। দীয়ী; তাহারা দেশের 

লোকের মত বা মনোভাব গ্রান্থ না করিয়৷ চলিতোছিলেন বলিয়াই 

অশান্তি বাড়িয়। চলিতেছিল। এমন সময়ে মহাত্মা লর্ড রীপন আসিয়া 

ভারতে তে শাস্তি স্থাপন করিলেন। 

১৮৮ সালে বিলাতে রাজনৈতিক রক্ষণণীল দলের পরাজয় হইলে 
লীটন কাজ ছাঁড়িয়৷ দিলেন ও তাহার স্থানে রীপন শাসন কর্তা! হইয়া 

এদেশে আসিলেন। রীপনের প্রথম কাজ হুইল 
_. আফগানিস্থানের সহিত সঙ্ধিস্থাপন। আমীরের 

সহিত তিনি যে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বিগত যুদ্ধের দীরুণ 

ছর্দিনের সময়েও অক্ষুপ্নভাবে বজায় ছিল। কেবল গত বংসর হইতে পুনরায় 

বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। 

. স্নীগনের শাসন 



১০৬. ভারডপরিচ় 
মহীশূরের করদ রাজ্য ১৮৩১ পাঁলে কু-শাঁসনের জন্য বুটীশরাজ তাহার 

'তত্বাবধানের ভার স্বয়ং গ্রহণ কৰেন। ১৮৬১ সালে সরকার বাহাদুর এই 

রাজ্য প্রাচীন রাজবংশের হস্তে সমর্পণ: করিতে অনস্থ করেন; কিন্তু 

সে সময়ে রাজা নাবালক ছিলেন। ১৮৮১ সালে মহীশূরের রাজসি ংহাসনে 

পুনরায় হিন্দুরাজকে অভিষিক্ত করিয়। বুটীশরাজ ন্যায় ও সত্যের ষে 
উদ্দাহরণ দেখাইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে বিরল। দেশীয় মুদ্রামনতর সমন্ধে 

যে আইন লীটনের সময়ে পাশ হইয়াছিল রীপন তাহা প্রত্যাহার করিয়া 

দেশের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইলেন । এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় রীপন 

ঘোষণা করিলেন যে জাতীয় স্বরাজ্য পাইবার পূর্বে স্থানীয় স্থায়ত্বশীন 

আগে প্রয়োজন । দেশের লোককে স্থায়ত্ব শাসনের জন্য জ্রমশঃ উপযোগী 
কর! দরকার; ভারতবর্ষ বহুদিন পরাধীন; আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাম ও 

মিলিত হইয়া কাঁজ করিবার শক্তি তাহার নষ্ট হইয়াছে । সেই শক্তি- 

বিকাশের জন্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবত্তিত হইল। তাহার সময় হইতে 

ম্যুন্ষিপালটি ও লোকাল বোর্ডের শাসন পদ্ধতি আরম্ত হয় । 

রীপন শাসন বিভীগের অন্তান্ত কোটায় হস্তক্ষেপ করেন। ঘুরোপীয 
ও দ্শীয়দের বিচার একই ভাবে হইত ন|। শ্রীধুক্ত বিহীরীলাল গুপ্ত 

সিবিল সাভিদের লোক ও ম্যাজিষ্রেট ছিলেন; তিনি 

তে? ১৮৮২ সালে বঙ্গীয় ছোট লাটের নিকট বিচাঁরালয়ে 

বর্গত ভে্দের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া এক 
পত্র প্রেরণ করেন। পর বৎসর ভারতীয় র্যবস্থাপক সভায় তৎকালীন (ল- 

মেস্বর) আইন সন্ত মিঃ ইলবার্ট এই বিল উপস্থিত করেন। সভাঁতে রীপন 

ব্যতীত এই প্রস্তাব আর কেহই অনুমোদন করিলেন না । দেশীয়দের নিকট 

রুরোপীয়দের বিচারের প্রস্তাবে সমগ্র ইংরাঞ্জ সমাজ ক্ষেপিয়৷ উঠিল; 

চারিদিকে ভীষণ অন্দোলন সুরু হইল; যুরোপীয়ের! একযোগে একবাক্যে 

ইহার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু ভারতবাসীর চেষ্টা তখনো সুম্পষ্ট আকার 
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ধারণ করে নাই। তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের আ্ষালনে কর্ণপাত করিবার 

প্রয়োজন তখন কেহ অন্তুভব করিতেন না। বিল পাশ হইতে পারিল 

না। দেশী বিদেশীয় মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ জ্মিয়। উঠিল । 

 ব্রীপনের সময়ে শিক্ষা! সম্বন্ধে এক বৈঠক বা কমিশন বসে। শিক্ষা 
এতদিন পর্য্যন্ত উপরের শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল) বাংলাদেশে ধনী ও 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমবেত চেষ্টায় বহুশত উচ্চ ইংরাজী বিষ্ভালয় ও অনেকগুলি 

কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু নি্নশেণীর মধ্যে 

প্রবেশ করিতে পারে 'নাই। এই বৈঠক দেশীয় 

বিদ্ভালয়গুলিকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং মধ্য ও 

ইংরাজি শিক্ষার জন্য দেশীয় লোকদের চেষ্টা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেইদিকে 

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 

বাংলাদেশের মনীধিগণের মনের মধ্যে প্রথমে এই কথাটি জাগে যে 

মিলিত চেষ্টা ছাড়া ভারতের বাঁচিবার আশা নাই। মহারাজ জ্যোতিরিন্ত্ 

মোহন ঠাকুর ধনে মাঁনে সেই সময়কার শ্রেষটব্যক্তি 

ছিলেন। তাহার নেতৃত্বে কলিকাতায় নেশনীল 
লীগ (ব80098] 1,986 ) স্থাপিত হয়। ১৮৮৩ 

সালে ইত্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন এক জাতীয় মহাসভা! (80008) 007. 
0৮1৩৫) আহ্বান করেন। কলিকাতায় বর্তমান প্রেমিডেন্সি কলেজের 

সনুখস্থিত আলবার্ট কলেজের হলে এই সভা৷ হয়। আনন্দ মোহন বন্থ 
ও সুরেন্ত্রনাথ ছিলেন ইহার উদ্যোক্ত । তিন দিন এই সভার অধিবেশন 

হয়; দুই বৎসর পরে বোম্বাইতে যে কংগ্রেস ছুয় ইহা! তাহারই পূর্বাভাস । 
ইহার পর ব্ত্মর মান্দ্রাজে মহাজন সত! ও. বোম্বাইতে প্েসিডেী 
এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। 

ভারতবাসীদের এইযপ নানা প্রয়াস ' যখন অন্কট আকারে দেখা 

দিতেছিল একজন সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ নীরবে এই নবজীবনের 

১৮৮২ শিক্ষা। কমিশন 

১৮৮৩ নেশানেল 
কন্ফারেন্স 



১*৮ তারত-পরিচ় 

প্রতি স্পন্দন লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই মহান্ুভব রাঁজকণ্মচারীর নাম 

মিঃ এ, ও, হিউম্। হিউম সিবিলসার্কর্িসের লৌক ছিলেন। তাহার 

চারিত্র-মাধূর্য্ে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের ছুর্দিনে উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে প্রজাদের শান্ত করিয়া রাখিতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর আঘথিক, নৈতিক 

ও রাজনৈতিক ছুর্গতি দূর করিবার জন্য বহুদিন হইতে তাহার মনে 
আকাঁজ্। জাগিয়াছিল। ১৮৮৩ সালে কর্ম হইতে অবসর লইয়া হিউম্ 
শিক্ষিত ভারতবাসীর এই সাধু চেষ্টা ও সুদেস্ত ও ন্তাষ্য দীবীর সহিত 
আপনাকে অঙ্গীভূত করিলেন। রীপনের পরবর্তী শাসনকর্তা লর্ডডাফরিন। 
মিঃ হিউম ডাঁফরিনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবাসীদের আশা আকাজ্জা 

প্রকাশ করিবার উপযেগী একটি প্রতিষ্টা স্থাপনের জন্ চেষ্টা করিলেন । 

প্রথম তিন বংসর ডাফরিন জনসাধারণের এই কংগ্রেসকে সুদৃষ্টিতে দেখিয়া- 

ছিলেন ; তারপর ১৮৮৮ সালে চতুর্থ বৎসরে যেবার এলাহাবাদে কংগ্রেসের 

অধিবেশন হয় সেইবার অকম্মাৎ বড়লাট বাহাদুরের মত ও ব্যবহারে 

পরিবর্তন লক্ষিত হইল। 

১৮৮৫ সালের বড়দিনের সময়ে পুণা নগরীতে ভারতের জীতীয় মহা- 

সমিতির প্রথম অধিবেশনের কথা হয়; সেখানকার সার্বজনিক সভা ইহার 

তার গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়ে পুণাতে কলেরা 

মহামারা দেখা দিলে সভার অধিবেশন বোম্বাই সহরে 

স্থানাত্তরিত করা হইল। সেখানকার প্রেসিডেন্সী 
এসোসিয়েশন অল্প সময়ের মধ্যে সমবর্থনার যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া সকলের 
ধন্যবাদাহ হইয়াছিলেন। বন্বের নেতাদের মধ্যে তেলাঙ্গ ও ওয়াচার নাম এই 

সভার সহিত অচ্ছেগ্ভ ভাবে গ্রথিত। এই সভার নাম হইল “ইগ্ডিয়ান 
নেশনাল কংগ্রেল। সেই হইতে এই পর্যন্ত ভারতের শিক্ষিত সমাজের 

মনোভাব এক প্রকার কংগ্রেসই গ্কাশ করিয়া আদিতেছে। কংগ্রেসের 

মিং হিউম্ ও 
কংগ্রেস 

বন্থেতে প্রথম 

কংগ্রেসে ১৮৮৫ 
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উদ্দেন্তঃ (১) ভারতের বিচিত্র জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা; 
(২) এই মহীজাতির নৈতিক, মানমিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি 

বিধান ; (৩) ও ভারতের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে স্টায্য ও বিধিসঙ্গত 

আন্দোলনের দ্বার! দূর করিয়া ভারত ও ইংলগ্ডের সখ্যতা স্থাপন । 
১৮৮৫ হইতে ১৯০৫ সালের স্বর্দেণী আন্দোলনের আরম্ত পর্যা্ত 

কংগ্রেসের মত ও সব একভাবে চলিয়াছিল। ১৯০৬ 

সালের কলিকাতার কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী নৃতন 
কথা প্রচার করিলেন ; সেটি হইতেছে এই ভারতবর্ষ 

বুটিশ শা্িত অন্তান্ত উপনিবেশাদির ন্তায় স্বীয়ত্ব শাসন চায় । ১৯৫ সালে 

বচ্ছেদ আন্দোলনের সুত্রপাঁত হয় ; তখন হইতে বৃটীশ মাল বর্জনের জন্ত 
বাংল! দেশে এক নৃতন আন্দোলন স্ুরু হইল ) কগ্রেসেও তাহার প্রতিধ্বনি 

শোনা গেল। 

লর্ড ডাফরিনের সময়ে কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

এই সমরে রুশের সহিত বুটাশ সরকারের বিবাদের স্থচনা হয়। আফগন 

আমীর রুশকেও নিজের দেশে প্রবেশ করিতে দিলেন না ইংরাজকেও 

তীহার রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু 

ভারত সরকার হইতে অর্থ ও অস্ত্রাদি লইতে স্বীকৃত হইলেন । এই মকল 

ঘটনার জন্য ভারতের রেলপথ বিস্তার ও যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। ই*হারই 
সময়ে তৃতীয় বর্ম যুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে বর্ম 

 বুটাশ ভারতের ভুক্ত হয়। ১৮৮৭ সালে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব পঞ্চাশ বংসর হইলে ভারতের 

সর্বত্র এই “জুবিলি” উৎমব করা হয়। | 
লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনের সময়ে মনিপুর সমর ছাড়৷ আর কোনো 

বিশেষ ঘটন! হয় নাই বলিলেই হয় ভারতবর্ষ সত্য সত্যই শাস্তি অনুভব 

করিতেছিল। কিন্তু এলগিনের সময় ভারতের সে শীস্তি তঙ্গ হইল। ১৮৯৬. 

১৮৮৫.১৯০৫ 

কংগ্রেস 

রাঁজনৈতিক 
ইতিহাস 



১১৩ ভারত-পরিচয় 

সালে বোস্বাইতে 'প্লেগ প্রথম দেখা দিল; দেখিতে দেখিতে এই মহামারী 

ভারতের অল্লাযু ও অল্পশক্তি অধিবামীদের লক্ষ লক্ষের প্রাণবায়ু নিঃশেষ 
করিয়৷ লইল। প্রথম কয়েক বত্নর লোকের আতঙ্ক হইত; কারণ 

ইংরাজ গতর্ণমেণ্ট এই অভিনব শত্রর হাত হইতে 
কেমন করিয়। রক্ষা পাওয়| যাইবে স্থির করিতে না 

পারিয়া দিশাহীর! হৃইয়। নানারূপ প্রতিকারের 

চেষ্টা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের কাছে ব্যাধির চেয়ে ব্যাধির 
চিকিৎসা অধিক আতঙ্কের হইয়। উঠিল। প্লেগ রোগীদের পৃথক 
হাঁনপাঁতাল করিয়। মেখানে লইয়৷ যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা 

সকল স্থানে যে লাভনীয় হইয়াছিল তাহা নহে। পুণাতে এক দল 

লোক মনে করিলেন সরকার কেব্ল উৎপীড়ন করিবার জন্ত এই কাটা ঘায়ে 

মুনের ছিটাঁর ব্যবস্থা করিয়াছেন । মি; র্যান্ড্ পুণীয় প্লেগ স্মফিসার ছিলেন; 

সমস্ত আক্রোশ তাহার উপর পড়িল; দুইজন ধুবক তীহীকে হত্যা করিল। 

বোম্বাই প্রদেশের লোকে এই যুবকদিগকে তীহাদের পরিত্রাতা বলিয়৷ মনে 

করিল এবং জাতি ও ধর্শের জন্য তাহারা প্রাণ দিয়াছে বলিয়! বীররূপে 

পুজিত হইতে লাগিল। অনেকে মনে করেন নৃতন জাতীয়তা বোধের 
হুত্রপাত এইখানে। 

_. লর্ড কর্জন ১৮৯৮ সালে ভারতের শাসনকর্ত হইয়া আমিলেন। তাহার 

মত স্ুপপ্তিত, জবরদস্ত ও কল বিষয়ে উপযোগী লাট ইতিপূর্বে ভারতে 

কখনো আসেন নাই। অনেকে মনে করেন যে কর্জন 

নাদের খুব রক্ষণশীল ছিলেন। ভারতের বিশ্ববিষ্ালয়গুলির 

ংস্কার করিবার জন্য তিনি যখন নৃতন বিধি প্রণয়ন 
করিতে মনস্থ করিলেন তখন ভারতবাসীর! একবাক্যে তাহার এই কার্য্ের 

মধ্যে কোনে গুঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়া মনেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন | 

এরুদল লোক. বলিলেন ভারতের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার জনত নৃতন ব্যবস্থা 

১৮৯৬ প্লেগের 

আবের্ভতাৰ 



জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এ 2: পি 

একটা ফিকির মাত্র, ইত্যাদি অনেক কথা সেই সময় শোনা দি 

কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে তাঁরতে যে কেবল শিক্ষ। বিস্তার লাভ করিয়াছে 

তাহা নহে, উচ্চশিক্ষ1 প্ূর্বাপেক্ষা অনেক অংশে উপযুক্ত সরঞ্জামের 

সাহ।য্যে অধ্যাপিত হইতেছে ও ছাত্রদের মনে যথার্থ জ্ঞানানুরাগ সঞ্চারিত 

হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কনভোকেশনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

ছাত্রদের উপাধি বিতরণের সময়ে তিনি প্রসঙ্গচ্ছলে পূর্বদেশীয়দের স্বভাব 
সম্বন্ধে একটি অগ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া! ফেলেন। শিক্ষিত 
বাঙালী তাহার এই উক্তিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া টাউনহলে বিরাট সভা 

আহ্বান করিয়। তাহার প্রতিবাদ করেন। উচ্চতম রাজকর্মচারীর দৌষ 

ত্রুটি ধরিয়! তাহার তীব্র সমালোচনা! করিবার মত সাহস বাংলাদেশে ক্রমেই 

বাড়িতেছিল। ইহার চেয়েও গুরুতর আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে আরম্ভ 

হইল। তাহারই কারণ এই। | 

লডকর্জনের সময়ে বাংলাদেশ বলিতে আজকালকার বাংলা, এবং 

বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বুঝাইত। একজন ছোটলাটের পক্ষে 
সত্যই এই কাজ অত্যন্ত বেণী হইয়! উঠিমাছিল। ভারত সরকার ১৯৩ 

সালে ওরা ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাব 

প্রচার করিলেন। বাঙ্গীলীর ইহা! পছন্দ হইল না। 

| বাংলার চারিদিকে প্রতিবাদ করিয়া সরকার বাহা- 
ছুরকে জানানো হইল যে তাহারা যেন এমন কার্ধ্য করিয়া বাঙালীর হৃদয়কে 

আহত ন| করেন। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্ট আবেদন নিবেদনের অস্ত 
থাঁকিল ন1; পূর্ববঙ্গের ৭০ হাজার লোকের সহি দিয়া এক আবেদনপত্র 

ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হইল। ৯৯০৩ হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে 

ংলাদেশে প্রায় ২০০* মিটিংএ সরকার বাহাদুরের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্ত গভর্ণমেন্ট মনে করিলেন শাসন- 

কাধ্য ুটারুরূপে সম্পন্ন করিত হইলে _বজচ্ছেদকরা তাহাদের কর্তব্য) 

বধলচ্ছেদের 

প্রয়োজনীয়তা 



১১২ ভারত-পরিচয় 

শুতরাং বাঙ্গালীর ভাবোন্নন্ততায় কর্ণপাত করিতে গেলে রাঁজকাধ্য করা 

স্ুকঠিন। ১৯*৫ সালের ১৬৯ অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন তারিখে 

ভারত গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিলেন যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী জিলা 

আসামের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গ আসাম নামে পৃথক একটি প্রদেশ 

হইল-_ঢাঁকা হইল ইহার রাজধানী। প্রেসিডেন্সী 

ও বর্ধমান বিভাগ পূর্বের স্তায় বিহার ওড়িয্যার 

সহিত যুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত থাকিবে। ছুই বৎসরের 

ঘোর প্রতিবাদ ও সান্ুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সরকার ষতক্ষণ 

বাঙালীজাতিকে বিভক্ত করিলেন (দেশীয় নেতারা এইরূপ ভাবে ইহার 

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) তখন শাস্ত ভীরু বাঙালীর মনেও সরকারকে 

জব্দ করিবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়৷ উঠিল; ইহাই স্বদেশী আন্দোলন। 
বঙ্গচ্ছেদ বাংলার বা ভারতের এই নূতন জাগরণের কারণ নহে ইহ! 

স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র। এই আন্দৌলনের মূল ভারতবামী 
মনের গতীরতর প্রদেশকে: স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা সেই' কারণগুলি 

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। রা 
বহুকাল ধরিয়৷ ভারত শুনিতেছিল যে হিন্দুর ধর্ম পৌস্তলিকত! বা 

. জড়পুজার নাষাস্তরমাত্র, তাহার জাতির ইতিহাস নাই-__ভারত চিরদিনই 
পরাধীন ইত্যাদি । খুষ্টীয় পাঁদরীগণ দেশে বিদেশে 

সময়ে অসময়ে এই সকল কথাগুলি প্রচার করিতেন। 

এই সব অতিরঞ্জনের কথা এদেশে ও বিদেশে বিশ্বাস 

করিবার লোকের অভাব ছিল ন!। কিন্তু যখন দেখ! গেল ভারতের 

ইতিহাস, প্রততত্ব, ভাষা! সাহিত্য লইয়া, যুরোপীয় পঙ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছেন, যখন দেখ! গেল বেদ পুরাণ ধর্শশান্ত্র লগ্ডন, প্যারীস, রোম, 

বালিন হইতে ছাপা ও অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে-তখন এ 
দেশের লোকের মনে হইল যে এমব ত তাহাদের নুধধরদ্ব। তেষনি ধর্ম 

বলচ্ছেদ ১৭৭৫ 

জাতীয় আন্দোলনের 

কারণ 



পালনে ১১৩ 

বন্ধে আত্মবোধ জাগ্রত হইল ছুই কারণে; এ্থমত: গালি ও নিন্দা 
শুনিতে শুনিতে মানুষের মনে নিজের তালমন্দ সমন্তট[কে সমর্থন করিবার 
ও তাহা! লইয়া বুক ফুলাইয়! বড়াই করিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা জন্মে 
তাহারই বশবর্থী হইয়া হিন্দুসমাজ তাহার সংস্কারকদের ও খৃষ্টানদের 
বিরুদ্ধ ধড়াইল ও প্রাচীনের জাক আরম্ভ করিল। বাংলা সাহিত্য 

বাংলাদেশে এই নৃতন আন্দোলনের বিস্তারকল্পে অনেকখানি দায়ী। 
বঙ্কিমচন্ত্রের উপন্যাসগুলি ও বিশেষতঃ তীহাঁর “আনন্দমঠ” দেশের লোকের 

মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল। তাহার “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত ভারতের 

জাতীয়সঙ্গীত হইয়াছে। বঙ্বিমচন্দ্রেরও মনে হিন্দু জাতীয়তার কথা 
জাগিতেছিল; তিনি নিজে চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিলেন; মুগলমানদের 

প্রতি তিনি খুবই অবিচার করিয়াছিলেন। সুতরং তাহার লেখার মধ্যে 

জাতীয় ভাবের চেয়ে হিন্দুভাবই প্রকাশ পাইয়াছে অধিক। সেইজন্থ 
তিনি দেশের হিন্দুদের নিকট প্রিয় হইয়াছেন। তাহার সাহিত্য জাতীয় 
জীবনের গঠনের পক্ষে আংশিকভাবে সার্থক হইয়াছে। 

এমন সময়ে বিদেশ হইতে লোক আসিয়৷ ভারতের ধর্মের প্রশংসা 

সুরু করিল। মাঁড়াম্ ব্রীভাস্কি ও আনিবেসান্ত প্রমুখ থিওজফিষ্টগণ 
এদেশে আসিয়৷ বলিতে লাগিলেন যে ভারতের ধর্ম 

ও আধ্যাত্মিক জীবনের তুলনা হয় না--এখানকার 
| জীতিভেদ সমাজ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিঠিত, এখান- 

কার আচার ব্যবহারের ভিত্তি বিজ্ঞানের পাথর-গাথা ভিতের উপরে। 

দেশের লোকে বিদেশ হইতে নিজ-ধর্ম স্বন্ধে এমন কথা, শুনিয়া 

আস্ন্ত হইল--সে থে নীচ- নহে তাহা দে হঠাৎ বুঝিল। 

নে রি বিষেকানন্দ আমেরিকার শিকাগৌর বিখ্যাত 

থিওজফি ও 
হিন্নু সমাপ্ত 



১১৪ _ভারত-পরিচন় 

মিস্ নোল্ব খ ধর্ম ও*সমাজ ত্যাগ করিয়া "ভগিনী* নিবেছিত। নাম গ্রহণ 

করিয়া হিন্দু সমাজের: দ্বারে আসিয়া দীড়াইলেন তখন লোকের হ্্দু 
ধর্দের শ্রেষ্টত্ব সম্বন্ধে কোনোই, সন্দেহ থাকল 

না। বিবেকানন্দ দেশের কিশোর প্রাণের মধ্যে 

দেশভক্তি ও ধর্মে মতির বীক্ধ বগন করিবার 

চেষ্টা করেন। ক্রমে ধর্ম ও দেশভক্তি -প্রতিশৰের স্ঠায় হ্ইয়৷ গেল। 

ভারতের জাতীয়ত! ক্রমে “হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হইল। অবশ্ত আপ" 

নাকে ভাল করিয়া না জানিলে অপরের সহিত মিলনও গভীর হয় না। 

ইহারই পাশাপাশি 'আরধ্য-সমাজের আন্দোলন চলিতেছিল। দয়ানন্ 

সরস্বতী বুঝিয়াছিলেন ষে ভারতের মনকে জাগ্রত করিতে হইলে এখানকার 

, প্রাচীন পথ অবলম্বন করিতে হইবে--সেটা হইতেছে 

জাসদ ও . একটা কোনো বিশেষ জিনিষকে বিশ্বাস কর!। তিনি 
সেইজন্য বেদকেই আধ্যদের সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 

আঁম্পদ বলিয়। প্রচার করিলেন। পঞ্জাবের শিক্ষিত, অধিকাংশ লোকই 

আর্ধাদমাজ্ের মতাবসম্বী। সেখানেও ভারতের অতীত সম্বন্ধে লোকেরা 
অত্যন্ত দচেতন। ঘাহাদের বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত, তাহাদের 

অতীতের দিকে তাকাইয়া আত্মতপ্তি লাত ছাড়া আর কি গতি আছে? 
সেই অতীত গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মান্য বর্তমান সম্বন্ধে 

অতৃপ্ত হইল ও ভবিষ্যৎ সব্ন্ধে আশান্িত হুইল । ৮ পঞ্জাব 

জাগিল। 

বোম্বাইতে যে “নেশনালিষ্ট” জাগরণ দেখা যায় তাহার মূলেও রত ছিল টু 
.. গণপতি পুজা মহরটাদের জাতীয় পৃ । ১৮৯৩ সালে 

| রা পুণাতে এই পুল! জা 
বিরোধ হয কিছুকাল কত গো-বধ লই 

শি ও 
বাংলাদেশ 



| জাতীয় আন্দোলনের ইড্াস 058৫ 

সালে এই গণপতিকে দীর্বজজনিক পুঁজায় পরিণত করা হয়। ইহার পর 
বত্মরে ভ্রীযুক্ত টিলক *শিবাজী-উৎসব্* প্রবর্তিত করেন। শিবাজীর 
তেহবস্থিতা, তাহার স্বদেশ ও স্বধর্মপ্রেম পুনর্জাগ্রত করাই ইহার 
উদ্দেন্ত। এই উৎসবের সময়ে শিবাজী সম্বন্ধে যেসকল বক্তৃতাঁদি হইত 
তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ থাকিত বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। 

প্লেগের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দু পারিবারিক আদর্শ 
ভাঙ্গিয়া ও জাতিত্রষ্ই হইয়া প্লেগ-হাসপাতালে যাওয়ার বিরুদ্ধে টিলক 
“কেশরী” পত্রিকাতে লিখিতে থাকেন। এই উত্তেজনার মুখে তিনি 

১৮৯৭ সালের ১৫ই জুনে তাহার পত্রিকীতে শিবাজীর জীবন চরিত ও 
আদর্শ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা! খুবই আপত্তিজনক বলিয়া 
সরকার বাহীছুর মনে করেন। ২২শে জুন তারিখে সাতদিন পরে মিঃ 

র্যা্ড নিহত হন। ১৮৯৮ হইতে ১৯০৬ পালের মধ্যে “কেশরী” পত্রিকা 
মহরটাঁদের খুবই প্রিয় হইয়৷ উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রাহক সংখ্যা 
২৭ হাজার হইয়া গেল। এই সব ধর্মীন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক 

আন্দোলনে পরিণত হইল এবং বোস্বাইতেও ধর্ম ও রাজনীতি এক হইয়া 
দাড়াইল। 

তাঁরতবাসী দুর্বল বলিয়! পথেঘাটে আপিষে রেলে তাহাকে অনেক 

সময়ে সবলকায় শ্বেতাঙ্গদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। স্থযৌগ 
এবং সামর্থোর অভাব বশত লোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়! থাকিত। 
যেবার প্রিন্স রনজিৎ সিংহের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ দিখিজয় করিয়৷ ফিরিল 
ভারতবাঁসীর মনে প্রথমে আত্মগ্রসানের লক্ষণ দেখা দিল। বর যুদধের সময়ে 
খুরর 'জাতিকে বশ মানাইতে ইংরাজদের হই বত্মর লাগাতে ইংরাজের 
শক্তির উপর লৌকের সন্দেহ জন্মিল। তীরপর রুশ আপানের 

দ্ধের সময়ে রুশের পরাতবে সার নি কাকা রে রা 
শি অমন নয়।: অপ্নতোলী, বৌদ্ধ ধর্মাবলকী জাপান: রূপের 



তায় প্রবল প্রতাগশালী রাজাকে পরাভূত করিয়াছে; ইহাতেও সে 
আশান্িত হইল। অসন্তোষের আর একটি কারণ 

শিক্ষিতদের চাকুরী বা৷ উপযুক্ত কর্মের অভাব। ইহার 

জন্য দায়ী সরকাঁর নয়--সরকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন-_-কিস্ত 

তাহার পক্ষে প্রত্যেকের চাকুরীর সন্ধান করিয়া! দেওয়া সম্ভব নয়। 
এই সময়ে ভারতের আর্থিক অবস্থার ইতিহীসবিষয়ে কয়েকখানি 

পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে দাঁদীভাই নৌরজীর পুস্তক প্রথম ; 
সেই গ্রন্থের নাম “ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও বৃটিশ 

2 ভারতে বুটিশ অনোচিত শাসন” (09 ৮০০11 

৪0৫ 90101110181) 1019 10 1320181) 17018), 

দ্বিতীয় গ্রন্থের লেখক উইলিয়ম ডিগ্বী; ইনি একজন বিখ্যাত ইংরাজ 

কর্মচারী ছিলেন। তীহীর গ্রন্থের নাম “মুদ্ধিশালী বুটাশ ভারত; 
বা ১৮৫তে ২ পেনি ১৮৮*তে ১২ গেনি ১৯০৭তে & পেনি (0116 2103- 

097003 01091) 10018)1 পুস্তকখানির নাম ব্যঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। 

বিলাতে পুথি ও নথি ধাঁটিয়। বহুশত পুস্তক পাঠ করিয়! এই গ্র্থথানি 
লিথিত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়-__“ভারতের আর্থিক ইতিহাস 
(70০0770700 18807) ছুই খণ্ডে বিলাত হইতে প্রকাশিত করেন। এ 

ঢুইখানি গ্রন্থও বহু দিনকাঁর গবেষণার ফল। ম্যাঁজিষ্রেট হইয়া ভারতের 

কৃষকদের অবস্থা ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল। লর্ড 
কর্জনকে তিনি প্রকাগ্ঠভাবে কয়েকখানি পত্র লিখিয়! কলষকদের দুরবস্থা 

কথা প্রকাশ করেন। যদিও সরকার বাহীছুর দত্ত মহাশয়ের প্রত্যেকটি যুক্তি 

তন্ন তন্ন করিয়া! বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ছিলেন--তথাঁচ. লোকের সন্দেহ 
ঘুচে নাই, কারণ সরকারী প্রতিবেদনাধি বিশ্বাস না. করিবার অত্যাস 

দেশের শিক্ষিত সমাজের মজ্জীয় মজ্জায়.গ্রবেশ করিয়াছে। এছাড়া স্তর 
হেল্্ী কটন নব্য ভারত' (ও 159) নামে একখানি গ্রে ভারতরানীর 

1), অন্যান্য কারণ 



আশা | নিরাশার কথা সুন্প্ট করিস পিন হ্বদেশী আন্দোলনের 

" সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামক জনৈক বঙ্গপ্রবামী মহরাঠ ব্রাহ্মণ 

প্রধানত উপরোক্ত ্রস্থদমূহের উপর নির্ভর করিয়৷ “দেশের কথা? নামে 
একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজন্রোহাত্বক কিছু 

, না থাকিলেও ইহা এমনি একপেশে ধরণে লিখিত যে অর্ধ শিক্ষিত ও 
স্ুকুমারমতি বাঁলকর্দের মনে বিদ্বেষাগ্ি জালাইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 

এই কারণে সরকার পরে উহার ছাপা বন্ধ করিয়া দবেন। এক্ষণে 

একথা বলিয়। রাখা উচিত যে. উপরিউক্ত ইংরাজী গ্রন্থগুলি অত্যন্ত 

একপেশে অর্থাৎ কোম্পানীর বা বর্তমান শাসনের অভাবের দ্রিকটাকে 

সুস্পষ্ট করিয়া! তুলিবার জন্যই যেন লেখকদের সমগ্র 
পর্তকগুলির প্র হইয়াছে। স্মৃতরাং এই সব গ্রস্থ সাধারণের 
একপেশে বণন। 

সাবধানতার সহিত ব্যবহার প্রয়োজন । 

এসব ছাড়৷ দেশীয় পত্রিকাগুলি অসন্তোষ প্রচারের জন্য কিয়দ পরিমাণে 

দায়ী। রীপণের সময় মুদ্রাধন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন রদ হওয়াতে দেশীয় পত্রিকা 

গুলির সাহস খুবই বাড়িয়া! উঠিয়াছিল। তাহারা বৃটাশ তাঁরতের প্রজার 
অধিকারের দোহাই দিয়া অনেক অপ্রিয় কথা, অনেক অপ্রিয় সমালোচনা 

প্রকাশ করিতেন। ছোট ঘটনাকে বড় করিয়া তুলিয়া! অনেক সময়ে 

বিদ্বেষের কথা প্রচার করিতেন। উপরোক্ত সমস্ত ঘটনাগুলি ভারতের 

চিত্তকে এমনি অধিকার করিয়াছিল যে বৃটাশ শানের হিতের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ হয় নাই, ঝ| কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্গচ্ছেদের 
আন্দোলন বিরাট দেশব্যাপী আন্দোলনের উপলক্ষ মানত্র। কারণগুলি 
পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। কিন্ত এই স্বদেশী-আন্দৌলনে যোগ দিল 
কাহারা? ভাল করিয়া দেখিতে গেলে বুঝ যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যে ভাসাভাসা ভাবে স্বরেশীল্োত স্পর্শ করিয়াছিল। ন্ি্তর ও 

পমাননের মধ্যে স্বদেশী নান্দোলনের ঢেউ সামাততই গিয়া লাসিয়াছিল। 



| ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখ বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের 

জন্মদিন। শ্রীঘুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশর “সগ্রীবনী” পত্রিকার বিলাতী 

দ্রব্য “বয়কট বা বর্জন করিবার কথা প্রস্তাব করেন। প্রথমে ষে আন্দো- 

রর লন স্থুরু হয় তাহ! ছিল কেবল রাজনৈত্ত্র, অর্থাৎ 

বিলাতী জবান যে গ্রতিজঞা-পত্র বাহির হয়_-তাহাতে লেখা ছিল যে 
_ যতদিন না বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়, ততদিন বিলাতী ভ্রব্য 

বর্জন, করা হইবে। কিন্তু ক্রমে উহাই স্বদেশী বা শিল্পোন্নতি 
আন্দোলনে পরিণত হইল এবং আরও পরে উহী' জাতীয় বা “নেশন্যালিষ্ট 

আন্দোলনে পরিণত হইল । ৩০শে আখিন বঙ্ষচ্ছেদের দ্রিন। সেই 

দিনকে বাঙালী একাধারে আনন্দ ও বিষাদের দিন করিয়া লইল; বাংলার 
যে ভাগ হইয়াছে ইহা বাঙালী স্বীকার করিল না; রবীন্দ্রনাথের প্রস্তীবান্- 
সারে বাঙালী এই দিনটিকে পবিত্র “রাখিবন্ধনের* দ্বারা জাতীয় বন্ধনকে 

দৃঢ় করিল) তিনি সেই সময়ের উপযোগী করিয়! 
“বাংলার মাটি, বাংলার জল” নামে অক্ষয় সঙ্গীতটি 

রচনা করিয়া! দেশবাসীর কণ্ঠে উপহার দিলেন । 

ক্রমে বিলাতীদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় লইয়া! দেশের নানাস্থানে অশান্তির স্থষটি 

হইতে লাগিল। প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে বিরাট জনসভ! আহ্বান করিয়! 

স্থানীয় নেতৃুগণ কলিকাতার বিখ্যাত বক্তাদের লইয়া যাঁইতেন। বিলাতী 

কাপড়, বিলাতী লবণ, চিনি, মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিতে তীহারা। 

সকলকেই উৎসাহিত করিতেন। স্কুলের ছেলেরা, পিকেটিং সুরু করিল, 

: অর্থাৎ কাহীকে বিলাতী কাপড় চিনি লবণ বা কোন ব্য কিনিয়া লইয়া 
যাইতে দেখিলে স্ত্েচ্ছাসেবক্গণ তাহাকে অনুনয়, বিনয়, তয় প্রভৃতি নানা 

উপায়ে দেশী কাপড় কিনিতে প্রবৃত্ত বা বাধ্য করিত। - দেশী কাপড় মাথায় 
 করিয় স্কুল কলেজের ছাত্রেরা, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বদেশী আন্দোলনের 

কথ! প্রচার করিতে লাগিলেন। কোন.কোন স্থানে স্বদেশীর নামে নিরক্ষর 

রাখিবন্ধন 



লোকের উপর রীতিমত অত্যাচার হ্ইয়াছিল। ' এই দেশব্যাপী বিলাতী 
্ব্য-বর্জনের আন্দোলনের ফল ফলিল। ১৯৮ সালে পুজার সময়ে 
লক্মীপূজার দিনে মীড়বারীরা বিলাতী কাপড় রপ্তানীর কণ্টা্ট কমাইয়া 
দিল; কয়েকটি,হৌস্ দেউলাও হইয়া গেল! . 
সরকার এই সব আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য ধীরে ধীরে নিযমাদি পাঁশ 

করিতে লাগিলেন। স্কুলের ছাত্রদের এই সব হুজুগে যোগ দেওয়া তাহাদের 
পাঠ ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া! গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী রিস্লীসাহেব 

সবল সমূহের প্রতি এক সাকুলার প্রচার করিলেন। 

চা উৎসাহের আতিশয্যে তখনই তাহার পাল্টা &090৮ 
| 6018 ৩০1৪) খোল! হইল। কিছুকালের জন্য এই 

সমিতি দেশের কাজ খুব উৎসাহের সহিত করিয়াছিল ৷ বিলাতী বাণিজ্য 
বন্ধ করিবার জন্য ও দেশীয় অর্দমূত কুটার-শিল্পকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য 

যতটুকু ভাবৌচ্ছাস প্রদর্শনের প্রয়োজন তাহা করিতে বিজ্ঞ নেতা হইতে 

স্ুলের ছেলে কেহই কিছু কম করেন নাই। চারিদিকে তাত, মোজার 

কল, নিবের কারখানা, বোতামের কারবার জাগিয়া উঠিল। হঠা যেন 
বাংলার “মরা গাঙে বান” আসিল । ূ 

স্কুলের ও কলেজের ছাত্রর্দিগকে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে 

নিষেধ করিয়া সরকার বাহাছুর কড়াকড়ি আরম্ভ করিলেন ও আন্দোলন- 

কারীদিগক্ষে শান্তি বিধান করিতে লাগিলেন তখনই বাঙ্গালী উৎসাহে অন্ধ 

27. হইয়। “বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ? স্থাপন করিল। 

ই ৃ ১৯০৬ সালে জাতীয় বি্কালয় প্রতিঠিত হইল) এম্ এ 

রঃ : কলাম হইতে শিশু শিক্ষার ক্লাস পরধান্ত কখন কোথা 
ররর তা রা আলোচিত, লিপিবদ্ধ 

মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। 
 খাংলাদেখে ধনে-সানেণল্ঞামে এমন -্র্ছটি বড় লোক ছিলেন না, ধাঁহীর- 



ইন 

নাম এই পরিষদের সহিত যুক্ত না ছিল। দেখিতে. দেখিতে লক্ষ লক্ষ 

টাকা উঠিল, বাড়ী ভাড়া করা হইল, প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দানে দানে 
তরিয়। উঠিল--ছাত্র জুটিল। বহু গ্রামে ও সহরে জাতীয় শিক্ষালয় খোল! 
হইল- স্বার্থত্যাগী শিক্ষক ও কর্মীর অভাব কোথাও হইলু না। কিন্ত 
আজ সে শিক্ষা-পরিষদ কোথায়? কেবল টেকৃনিক্যাল বিভাগ চলিতেছে 

_তবে তাহার মধ্যে গ্ভাশগ্তালত্ব কিছুই নাই। 
১৯০৬ সালের গুডফাইডের ছুটিতে 'সেবার প্রাদেশিক কন্ফারেন্দ 

বরিশালে হয়। পুলিশ আসিয়৷ এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়! যায় এবং কৃষ্ণ 

| কুমার মিত্র, ভূপেন্ত্নাথ বন্থুর ম্যায় লোকও পুলিশের 

১৮ কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। বরিশালের 
অপমাননায় বাংলাদেশ অপমান বোধ করিল) 

বয়কট ও আন্দোলন ভীমবেগে চলিতে লাগিল। এই সময় হইতেই 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই নেতাদের মধ্যে ভারতের ভাবী আদর্শ ও 

তাহা! লাভ-করিবার উপায় লইয়৷ মত ভেদের সূত্রপাত হয়। কাগজ পত্রে 

একদল “নরমপন্থী” ও আর একদল "রমপন্থী” বলিয়া অভিহিত হইতে 

থাকেন। স্রেন্্নাথ ও গোখ লে নরমগন্থীদের নেতা) বিপিনচন্ত্র পাল, অর- 
বিনদ ঘোষ ও টিলক চরমপন্থীদের চালক ছিলেন। “বন্দে মাতরম্?, "স্বরাজ', 
'সন্ধ্যা”। “নবশক্তি,ঃ “কম যোগীন্” প্রভৃতি কাগজগুলি চরমপন্থীদের মুখপন্ 

ছিল। এই সবগুলিই: নূতন পত্রিকা এবং ইহার একখানিও আজ নাই। 
“যুগান্তর” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা! স্বদেশী 

 গরপথীৎ  আনোলনের প্রথম হইতেই বাহির হইতে থাকে; 
১ তাহার ভাব ও. ভাষ! অন্ঠসবগুলি হইতে মম্পূরণরাপে 

পৃথক | শারীরিক শক্তির দ্বারা বৃটীশ শক্তিকে পরাভূত করিতে হইবে 
এইমত তীহারা প্রচার করেন। বাঙ্গালী শরীরে দুর্বল এ অপবাদ ঘুচাইবার 
জন্য বাংলাদেশের নানাস্থানে “অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়; গীতাপাঠ, 



জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস... ১২১ 

রাজদ্রোহাত্বক সাহিত্য পাঠ ও আলোচন!, বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা 

লাঠি, তরবারি, ছোরা প্রভৃতি থেলিতে শিক্ষণ দেওয়! এই সব দমিতির প্রধান 
কাজ ছিল বলিয়৷ প্রকাঁশ। যুগান্তরের লেখকগণ লোককে বুঝাইতেন 

যে শারীরিক শক্তি প্রয্নোগ পূর্বক বুটাশ শাসনকে উঠাইতে হইবে) হত্য। 
করা ধমের অঙ্গ এমত ত' গীতার স্বয়ং ভগবান প্রচার করিয়াছেন ইত্যাদি । 

গীতার ধমকে ইহার! হত্যাদি করিবার ধমে'র আব- 

রণ ও বর্ম করিলেন; রাজনীতি ও ধর্ম এক হইল। 

ইহার বিষময় ফল অচিরেই দেখ! গেল। 

১৯০৬ সালে যুগান্তরের সম্পাদকের প্রথম জেল হইল। ভারতের 
অন্তাত্রও এই শ্রেণীর সাহিত্য ও পত্রিকা প্রচারিত হইতে আর্ত করিল । 

হিন্দীতে “হিনম্বরাঁজ। মহরাঁগী ভাষায় “কাল ও 'কেশরী” যে ভাবে 

তাহাদের মত প্রকাশ করিতে থাঁকিলেন তাহাতে বিদ্বেষ চারিদিকে 

ছড়াইয়! পড়িতে লাগিল। 
এইসব আন্দোলন ও অশীস্তিকারীদের মধ্যে শ্ঠামজী কৃষ্ণবর্শমা ও 

বিনায়ক সরকারের নাম বিশেষভাবে -উল্লেখ যোগ্য । কষ্চবম1 ১৯০৫ 

সালে বিলীতে চলিয় যান ও সেখান হইতে রাজদ্রোহ 

জাগ্রত করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন। বছুদিন পর্যান্ত বিলাতের সকল প্রকার বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের 
কেন্ত্র ছিলেন তিনি; অবশেষে লগ্তন হইতে পলায়ন করিয়৷ তিনি প্যারী 

নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহ, ররণনীতি, ষড়যনত 

সম্বন্ধে বহুপ্রকারের পত্রিকা ভারতে গোপনে প্রেরণ করেন। বাংলা 
দেশের ন্তায় বোম্বাই ও পঞ্জাবের ভিতরে তি ও বিদ্রোহের তুষে 

টাকা-আগুন গুমরাইতেছিল। . 

:১৯*৭ জালের মার্চ মাঁসে বড়লাট শিক ঘোষণ! করিলেন যে 

তিনি পালমেন্টের 'নিকট ভারত শাসন সংক্কার. বিষয়ক: প্রস্তাব প্রেরণ 

“যুগান্তরে”র বিপিববদ 

কঞ্চপম ও ফড়যন্ 



১২২00 ভাঙ্কত পরিচয় 

করিয়াছেন । পরার ঠিক সেই সময়ে পঞ্জাবে নান! স্থানে অশীস্তির 
চিহ্ন, দেখা দিল; আর্ধ্যসমাজের নেতৃস্থানীয় লালা 

 লাজপত রায় ও সদর্ণর অজি সিং এই সব 
অশান্তির জন্য দায়ী বলিয়। গবর্ণমেন্ট সাব্যস্ত করেন ও 

১৮১৮ সালের নির্বাঘন আইনান্ুপারে তীঙাদিগকে দেশাস্তরিত করি-: 

লেন। বাংলা দেশেও তলে তলে এই সময়ে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। 

প্ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে স্থুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল । “নরম” 

ও "চরম' পর্থীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিবাদের সৃত্রপাত হইয়াছিল। নাগপুরের 
কংগ্রেস-অভার্থনা-দমিতির ঘভাপতির হাত হইতে কলম কাঁড়িয়া লইলে মভা 

ভাঙ্গিয়া যায়। শ্ুবাটের কংগ্রেসে (স্তর) ডাঁঃ রাপবিহারী ঘোয় সড়া- 

পতি হন। তহীর বক্তত পাঠের পূর্বেই চরম গন্থীরা সভামধ্যেও এমন 
কাণ্ড বাধাইয়! তুলিলেন যে তাহাতে সভা হইতে পাঁরিল না। গোল- 

মালের সময়ে একখানি মহরাঠা দেশীয় ভুত! প্রবীন নেতা স্থুরেন্্রনাথের উপর 
আসিয়া পড়িল। এদিকে ১৯০৮ সালে ওরা মে তারিখে মজঃফরপুরে এক | 

ভীষণ কাও হইল। মিঃ কেনেডী নামক একজন ইংরেজ 
ব্যারিষ্টার তাহার স্ত্রী শুদ্ধ বোমার দ্বারা নিহত হন। 

এই অপরাধী ধরা গড়ে । ইহার নাম ক্ষুদীরাম__মেদিনীপুরের একটি স্কুলের 
ছাত্র। কিংসফর্দ নামক কোনো ম্যাজিষ্টেট স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি 
কঠোর শাস্তি বিধান করায়--এই বোম! তীহারই উদ্দেশ্টে নিক্ষি্ হইয়া- 
ছিল। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় মাণিকতলীয় প্রকাণ্ড 
এক যোমার কারখানা ও বড় আবি হইল: ইহা আলিপুর বোমার 

মোকদমা! নামে বিখ্যাত। সরকার অনুসন্ধান করিয়া 

জানেন যে কয়েকজন শিক্ষিত ঘুবক ছুই বৎসর ধরিয়া 

এই কর্মে লিপ্ত থাকিয়া! নানা প্রকারে দেশের মধ্যে 

উজির ও. বিদ্বেষ কৃষ্টি করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে উপে্জনাথ 

পাঞ্জাব নেতাদের 

নির্বাসন 

প্রথম হত্যা 

মাণিকভঙায় বোমার 

কারখানা 



নর ইতিহাস ১২৩ 

বন্দোপাধ্যায়, অরবিনের ভ্রাতা বারীন্ত্র ঘোষ, হেম সেন, উল্লাসকর দত্ত, 

কানাইলাল দত্তের নাম উল্লেখ যোগ্য । নরেন্্রনাথ গোস্বামী নামক 
একজন ফড়মন্ত্কারী রাজদাক্ষী- হওয়াতে, দুইজন অপরাধী আলিপুর 
জেলের মধ্যে নরেন্দ্ুকে রিভলভার দিয়! গুলি করিয়া মারে। এই 
হত্যাকারীদের একজনের নাম কানাইলাল দন্ত; ইনি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

বি, এ) সকলেই ইহাকে খুবই শাস্ত সচ্চরিত্র ছাত্র বলিয়া! জানিত। বিচারে 
কানাইলালের ফাসি হয়। বৌমার মকদ'মীয় অরবিন্দ খালাস পাইয়া 
দেশত্যাগী হইয়। ফরাসী পন্দেচারীতে বাস করিতেছেন । বারীন্ত্র প্রভৃতি 
অপরাপর অপরাধীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল এবং অনেকে নান! 

কালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল | 

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদীরাম দেশের বীর বলিয়! পূজিত হইতে 

হর না থাঁকিল। তাহার ফোটে! ঘরে ঘরে, দোকানে দৌকানে 

...,. টাঙ্গানো থাকিত। এই সময়ে টিলক তাহার 
পত্রিকাতে এই হত্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে অনেক আপত্তিজনক কথা 

লিখিয়াছিলেন। . গভর্ণমেণ্টের বিচারে টিলকের ছয় বৎসর কারাঁবামের 

আদেশ হয়। সরকার এইখানেই শান্ত হইলেন না; বাংলাদেশের 

স্বদেশী আন্দোলনের যে কয়জন নেতা ও কর্মী ছিলেন- তাহাদের মধ্য 

হইতে শ্রীযুক্ত ক্কষ্ণকুমার মিত্র (সপ্রীবনীর সম্পাদক ও ব্রাহ্ম সমাজের 
অন্যতম. নেতা) অশ্বিনীকুমার দত্ত ( বরিশালের নেতা) সতীশচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় ( ব্রজমোহনের প্রোফেসর ; বর্তমান সিটি কলেজের অধ্যাপক) 

“পপ পপ পপ পপ সা পপ পিপি 
পা 

শী পাবদা 

*. গত বৎসর রাজঘোষণায় ইহারা মুক্তি পাইয়াছেন; এক্ষণে ইহাদের যৌব- 

নের উ্ণত। শিতল হইয়াছে । দেশের মঙ্গল কর্ম কেমন ভাবে করিলে তাহাদের 

শীবন রক হইবে ও বৃটাশরানের সহিত মি ম্পর্ক রক্ষিত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া 

কাশ কম্ধিতেছেন; বারীক্র এক্ষণে “নারায়ণ” পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়/ছেন)' 



১২৪ ভারত-পরিচয় 

গুলিন বেহারী দাস (ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা পরে ঢাকার 

মকদর্মীয় সাত বংসর বয়েদ হয় 'ও ছাড়া পাইয়া 
অন্তরীণে আবদ্ধ হন, এখন মুক্ত ) মনোরঞ্জন 

গুহ (নবশক্তির সম্পাদক ) ও ভূপেশচন্ত্র নাগ, 

শ্টামস্থন্দর চক্রবর্তী ও সুবৌধচন্ত্র মল্লিককে ১৮১৮ সালে আইনা- 

নুদারে অকম্মাৎ দেশাস্তরিত করিলেন। তিন প্রদেশের প্রধান প্রধান 
নেতাঁদের কাহাকে কারাগারে পাঠাইয়া, কাহাকে দেশাস্তরিত করিয়া 

মুষ্টিমেয় যুবকদের রাজদ্রোহ ও বিপ্লব করিবার সকল 

চেষ্টা মূলেই ধ্বংস করিয়া দিলেন। এই সময়ে 
অনেকগুলি আইন সরকার পাশ করেন) পাবলিক 

মিটিং আযাক্টু অন্ুদারে সভার সময় স্থান ও ভাষা সম্বন্ধে কড়া 
কড়ি হইল, প্রেস আযকট অনুসারে ছাঁপাখানার মালিককে টাকা 
জামিন রাখিতে হইল; এ ছাড়া সিডিশন আইন. রাজদ্রোহ বিষয়ক সভার 

আইন ও অসংখ্য হুকুম জরি করিয়া আল্জোলনকারীদ্দিগকে দমন করিয়া 

দিলেন। নান৷ গ্রামে পুনিটিভ পুলিশ বসিল। শিক্ষা বিভাগ হইতে অনংখ্য 

পরওয়ানা বাহির করিয়া বালকদিগকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা হইল; 
যাহারা শাসন মানিতে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিল কর্তৃপক্ষ তাহা- 

দিগকেই: বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়৷ দিলেন; তাহারা নেশনেল স্কুলে 
ভর্তি হইত; উপরোক্ত আইন সমূহ পাঁশ হইবার ও নুতন শাসন, 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর'লর্ড মিণ্টোর শাসনকালের শেষ ছুই এক 
বৎসর বেশ নিরপত্রবে কাটিয়াছিল। কিন্তু রাজদ্রোহছের সিডি 

নষ্ট হইল না। 

্  মুদলমানদের মধ্যে এক হইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা হিন্দুদের অপেক্ষা 

অনেক গে দেখা দেয়। ু সলমানদের মধ্যে নৃতন আশা ও. 'আকাঙ্কা- 

বাংলার নেভাদের 

নির্বাসন 

বিপ্লব দমন ও নুতন 
নৃতন আইন প্রণয়ন । 



জাগ্রত করেন স্তর সৈয়দ আহমদ ; তিনিই প্রথমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত 

ইসলামের সত্যতা মিলাইবার জন্ত আলিগড়ে কলেজ 
স্থাপন করেন।. লাক্ষৌএর মুদলমানেরা অপেক্ষাকৃত 

.. গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও উদ্ারচেতা, 

ইংরাজীশিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ভারতের সর্বত্রই বৃদ্ধি গাইতেছে । 
১৮৯২ সালে যখন ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার হয় তখন সভাতে সুললমানদের 

জন্য বিশেষ কোনে! পৃথক ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয় নাই। তখনো! সাম্প্রদায়িক 

ব ক্ষুদ্র বর্ণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা রাজ- 
নীতির মধ প্রবেশলাভ করে নাই। শিক্ষা 

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায় নিজের পৃথক 

অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়। উঠিল। ১৯০৬ সালে মৌসলেম লিগ 

(8199190 [,58£৩) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহার উদ্দেশ্ঠ ছিলি 

মুদলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা ওবুটীশরাজের প্রতি ভক্তি অক্ষুপ্ন রাখা । স্বদেশী 

আন্দৌলনের প্রথম দিকে মুদ্লমান সমাজ হিন্দুদের 'এই আন্দোলনে 
অন্তরের সহিত যোগদীন করিতে পারে নাই) হিন্দুরাও তাঁহাদের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের দলপুষ্টির জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন যথার্থ 

প্রীতির জন্য বা মিলনের জন্য তাহাদিগকে ডাকেন নাই । সেই সময়ের অনেক 
গজ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে সরকার হিন্দু ও 

মুদলমানের মিলন চাঁন না । পূর্ববঙ্গে অশিক্ষিত 
মুদলমানেরা হিন্দুদের মন্দির বাজার প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে থাকে। মৈমন- 

দিংহছের জামালপুরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়; কুমিল্লাতে 
দাক্সীয় লেরকও মার! পড়ে ! সরকার এইরূপ কার্য করিতে উৎসাহিত 
করিতে গায়েন একথা অশিক্ষিত মূর্ধের মাথায় স্থান পাইবার কথা? তা বৈ 
কোনো সদবিবেচক ব্যক্তি এ কথ। বলিতে পারেন ন11 -কিস্তু অশিক্ষিত- 

দের মধ্যেও এই বিরোধ ও বিবাদের উপরে উঠিয়া মোসলেমলীগ ১৯১৩ 

মুসলমানদের আত্- 
শক্তিবোধ। 

১৯০৬ মোসলেমলীগ 

হিন্দ্মুসলমান' বিরোধ 



সালে পট ডি ঘোষণা করিলেন। থে তাহাদের মতে ভারতে 

স্বায়ত্বশীসনের প্রয়োজন । 

১৯০৭ সাঁলে ভারত সরকারাশামন পদ্ধতির সংস্কার করিতে ছা 

প্রকাশ করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তৎকালীন ভারত-সচিব মল্লী ও 
হত রা বড়লাট মিণ্টো! উভয়ে মিলিয়! শসনবিভাগে কতকগুলি 

টা সংস্কার করেন; তাহার মধ্যে মুসলমানদের পৃথক 
নির্বাচনই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। গন্তান্ঠ 

সংস্কারের কথা যথাস্থীনে বিবৃত হইয়াছে। ১৯১০ সালে লর্ড মিন্টো 

চলিয়া গেলে নভেম্বর মাঁসে লর্ড হাডিংজ রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটরূপে 
ভারতে আগমন করিলেন । 

মর্লীমিন্টো সংস্কার ভারতে শান্তি আনিতে পারেন ন!। রাজনৈতিক 

আন্দোলনকারীদের কেহ খুনী হুইলেন কেহ বাঁ হইলেন না। কিন্তু 

বিপ্লবকারীদের কেহই কোন প্রকার রাজনৈতিক 

সংস্কারে খুসী হন না । রাজনৈতিক ডাকাতি হত্যা 

বাংলাদেশের নানাস্থানে পুনরায় দেখা দিল। এই সময় হইতে রাজনৈতিক 

বিশ্বের ঘটনা ক্রমেই বাঁড়িয়। চলিতে থাকে । বি 

১৯১১ সাল ভারতের পক্ষে চিরণ্মরণীয় দিন; ভারতের ভাগ্যে কখনো 

রাজদর্শন ঘটে নাই। এ বৎসরের ২র! ডিসেম্বর তারিখে আমাদের 
| দমাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্জী মেরী তাহাদের 
১ রী রে সাআজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারত দেখিতে আঁসিলেন ও 
রদ। _. ১২ই তারিখে দিল্লী মহানগরীতে অভিষিক্ত হইলেন । 

| দিল্লীর দরবারে সম্রাট ঘোষণা! করিলেন যে বাংলার 

অঙ্চ্ছেদ রদ হইল ও সংযুক্ত বঙ্গ একজন গভর্ণরের হস্তে জপিত হুইল। 
বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একটি পৃথক প্রদেশ করিয়া একজন ছোট 
লাটের হস্তে প্রাদত্ত হুইল । বজচ্ছেদের পূর্যের মত: 'জাসাম কমিশনের 

বিপ্লবকারীদের উপদ্রের 



হস্তে ফিরিয়া গেল। রাজঘোষণাঁর দ্বিতীয় বিধানে রাজধানী কলিকাত৷ 
হইতে দিল্লীতে স্থানাস্তরিত হইল; ১৫ই ডিসেম্বর সম্রাট সম্তাজ্জী উভয়ে 
নৃতন দিরীর ভিন্তিপাষাণ প্রোথিত করিলেন।- শিক্ষার জন্ত সম্রাট বু 
লক্ষ টাকা দান করিয়! যাঁন। 

বঙ্গচ্ছেদ বিন! চেষ্টায় উঠে নাই। কংগ্রেস ও নরমগন্থীরা বিধিসঙগত 

আন্দোলন ও স্তাষ্যপথে থাকিয়া আপনার দাবী কোনো দিন ছাড়েন নাই। 
বিলাতে ভারতবন্ধু হেনরী কটন, হারবার্ট পল, কেআর হাঁডি, মিঃ নেভিনসন্ 
প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি পার্লামেন্টে ও পত্রিকাদিতে ভারতের অভিযোগ 

সর্বদাই জ্ঞাপন করিতেন। মিঃ মর্লীর পরে লর্ড ক্রু ভারতসচিব হন। 
কলিকাতা হইতে ইও্িয়ান এসোসিয়েসন শ্রীযুক্ত ভূপেন্্র নাথ বস্থুমহাশর়কে 
বিলাতে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতসচিবের মহিত দেখা করিয়! বঙ্গচ্ছেদের 

সকল দিকের কথ! স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়৷ দেন। লর্ড হাঁডিংঞ্জের সময়ে এই 

আন্দোলন থামে নাই। সম্রাট আসিয়া! বাঙালীর স্তাষ্য দীবী মিটাইলেন। 
কিন্তু একদলের দাবী ও আকাজ্ষা সকল প্রকার বাধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় 

পরিণত হইয়াছিল তাহাদের আশাও মিটিল না, তাহাদের দাবীও পু 

হইতে পারে ন!। 

কিছুকাল হইতে কাগজপত্রে, সভাসমিতিতে, ব্যবস্থাপক সভাতে সর-. 

কারী কার্যে ভারতবাসীদের স্থান ও মান কম লইয়া আন্দোলন চলিভে- 
২. ছিল। চাকুরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কি কি 

রর উন্নতি 'করা৷ যাঁয় এবং ভাঁরতবাসীকে কি কি 
| _. কমে” কেমনভীবে নিযুক্ত কর! যায়--সে বিষয়ে 

গভররমন্টকে পরামর্শ দিবার জন্ত ১৯১২ সালে এক কমিশন বসে। ইহাকে 
পাবপিক সাধিস কমিশন বলে। সভ্যদের মধ্যে তিনজন .ভাঁরতবাসী 
ছিলেন--্ীযুক্ত গোখলে, বে গভর্ণমেণ্টের অধাক্ষ সভার সভ্য মহাদেব - 
ভাস্কর চোঁরল ও মা্রাস হাইকোর্টের অন্ততম জড় মিঃ আবদর রহিদ। 



১২৮ ভারতগরিচয় .. 

এদিকে ১৯১৪ জালের ৪2 জুলাই যুরোগের যুদ্ধ আরম্ত হয়; 
সেইদিন হইতেই ভারতের ধন প্রাণ সমন্তই সামাঁজ্যের কল্যাণের জন্য 

ভারতবাসী উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু সামাজ্যের এই 

দুর্দিনেও বিপ্লবকাঁরীদের উপদ্রব কমিল না) তখন 
সরকারকে বাধ্য হইয়া ভারতরক্ষা আইন পাঁশ 

করিতে হইল; এই আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের ছয় মাস পর 
পর্য্যন্ত বাহীল থাকিবে ঠিক হইল। এই আইনের সাহাধ্যে প্রায় 
৮০০ যুবককে সন্দেহ করিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়। অন্তরীণের 

কাধ্য খুবই জবরদস্তভাবে যুদ্ধের কয়েক বর চলিতে থাকে) ইহার 
ফলে চারিদিকের অশান্তি ও অরাজকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া 

যায়। এই সময়ের খবরের কাগজে কতকগুলি 

সরকারী চাকরের অদৃরদর্শিতার জন্য আবদ্ধ 

লোকের কষ্টের কথা প্রায়ই প্রকাশিত হুইত) কয়েকটি আত্মহত্যার 

কথাও কাগজে প্রগারিত হয়। সরকার এই সমস্ত অভিযৌগের 

যথোপযুক্ত সৃত্বর দান করিয়৷ দেখাইয়া ছিলেন যে এ সরল অভিযোগের 

ভিত্তি খুব দূ নয়। সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া শান্তিদান কারবার 
শৃক্তি বুটীশ ভারতের আইনে নাই; সেইজন্য সরকার হইতে ভারতরক্ষার 
বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

১৯০৭. সালের সুরাটের কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পর “নরম পন্থীরা' কং- 

গ্রেসের সর্বেসর্বা হয়! উঠিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ. হইতে টিলক তাহার 

দীর্ঘ ছয় বংসরের কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে 

আসিলেন। তাহার অদম্য উৎসাহ, তেজ কিছুমাত্র 
কমে নাই। দক্ষিণ আদ্তিকায় ১৫ বসর বাসের পর 

১৯১৫ লালে মিঃ গান্ধি দেশে ফিরিলেন। ১৯১২ সাল হইতে ভারতের 

মুসলমানেরাও স্বায়ত্বশীসন পাইবার জন্য মোস্লেম লীগের সর্ভ ব্দললাইয় 

১৯১৪ যুদ্ধারভভ ও 

ভারতরক্ষ। আইন 

আন্থুরীণ ও দেশে শাস্তি 

যুদ্ধারস্তে রাজনৈতিক 
আন্দোলন 



_ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস ১২৯ 

লম। ব্হকাল হইতে কং রেস ও লীগের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হইতেছিল। 
১৯১৬ সালের লঙ্ৌএর কংগ্রেসে উভয় সম্পাদিত মিলন হিন্দু ও মুলমানের 
মধ্যে সেই হইল। কংগ্রেম লীগের কতকগুলি দাবী মানিয়া লইতে 
স্বীকৃত হইলে তাহারা এক হ্ইয়। রাজনৈতিক আন্দোলন . করিবেন 

বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ 
ঘটনা । ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯জন রেসরকারী 

ভারতীয় সন্ত ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে এক পাওুলিপি 

প্রস্তুত করিয়া ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। কংগ্রেস ও লীগ 

ইহাই একটু পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এদিকে মিসেদ্ আনিবেসান্ত থিওজফি ছাড়িয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে 

যোগপ্ধান করিলেন। তিনি “হোমরুল লীগ নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান 

_ স্থাপন করিয়া মান্ত্রাসে প্রকাণ্ড একটি আন্দোলনের 

ঝড় বীধাইলেন। বোম্বাইতে টিলকও একটি পৃথক্ 

লীগ স্থাপন করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ যুদ্ধের পর নৃতন কিছু 
পাইবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল; সকলেই আশা করিল ষুদ্ধান্তে 
রাজ্য শাসনে তীহাঁদের দামীত্ব বাড়িবে। যুদ্ধের জন্ত ভারত- 

বাসী ১৫০ কোটি টাকা নগদ দান করিল; তাহীরা যাত্রীদের অন্থবিধা 
করিনা, মালপত্র চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ গাড়ীর অভাব করিয়া! 
ভারতবর্ষ বহু রেলওয়ে সরঞ্জাম মেসোপটিমিয়ায় প্রেরণ করিল; ভারতের 

অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী সৈন্য. মহীসমরের সকলকেন্ত্ে প্রেরণ করিল । 

জর ভারতের দাম দেশীয় নৃপতিগণ প্রত্োকের মাধ্যম অর্থ ও সৈন 
৮:55 হদ্বান: করিয়াছিলেন.) ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে, 

দৈরৈ টি রত, মাগিল; এত করিয়! ভারতবামী ভাবিল তাহার 
দাবী স্ভাষ্য, ইলমে তাহার অধিকার ও স্থান আছে।. কিন্ত এমন্ 

চন 

'হোমরুল লীগ' 



্টপস্থিত হইল। কানাডা ইংরাম্দের উপনিবেশ। সেখানে: ভারত- 
(বাসীদের গ্রবেশ সন্ন্ধে নিয়ম ছিল, যে-জাহাজ সোঁজ- 
সুজি কানাডায় না যায় এমন কোনে জাহাজ ব্যতীত 

স্কারতবাসীকে কানাডায় নামিতে দেওয়! হইবে না । অথচ কোনে! জাহাজ 

সোজাসুজি এখান হইতে কানাডায় যাইত ন|। গুরদ্িৎ সিং নামক জনৈক 
শিখ, “কোমাগাট! মার” নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়। তিন 

শত শিখ সহ কানাডায় উপস্থিত হন। সেখানে তাহাদের নামিতে দেওয়] 

হয় না। তাহার! ফিরিয়। আসিল; কিন্তু তাহাদিগকে কলিকাতার মধ্যে 

প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে পুলিসের সঙ্গে তাহাদের দাঙ্গ! ইয়। এই 

ঘটনায় পঞ্জাবের লোকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। সাধারণ লোকে জানে ইংরাজ 

রাজ্যের সর্বত্র তাহাদের অধিকার আছে এবং তাহাদের প্রতি অবিচারের 

জন্য ইংরাজই দামী। ফিন্তু বস্তুত উপনিবেশগুলির ব্যবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ 

করিবার কোনে! অধিকার বৃটাশ পালণমেন্ট আপনার হাতে রাখেন নাই । 

দক্ষিণ-আসফ্রিকার ভারতবাপীদের প্রতি দুর্বযবহারের জন্ত ভারত গভর্ণমেন্ট 

খুবই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু বৈদেশিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করি- 

বার অধিকার যে দরকার বাহাদুরের নাই তাহ! লোকে ভাল করিয়া বুঝে না৷ 
এদিকে ভারতের নানা স্থানে মিমেদ বেসাস্তের “হোম্রুল লীগ” দিন 

দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমে বাংলাদেশের 

স্কুল কলেজের ছাত্রের যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে 
বেশান্তের অস্তরীনে হী 
আন্দোলন যোগদান করিয়াছিল মাজ্জাজের হোমরুল লীগে 

| সেইন্ধপ ছাত্রের! যোগদান করিতে নুরু করিল। -সর- 
কার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় বেদান্ত জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনের জন্ঠ বন্ধ 

পরিকর হইলেন। আদৈরে পূর্বেই থিওজফি সমাণের দুল - কলেজ ছিল, 
স্তাহাকে কেব্তর করিহ! তিনি ১ বিখব্িগ স্থাপন করিলেন ] মিসেস 

“কে।মাগাটী মার, 



১৩১. 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন । . যুদ্ধের সময়ে চারিদিকে বিপদ, হুৃতরাং 
এ প্রকার মত প্রকাশের দাঁরীত্ব কতখানি তাহ! তিনি বিশ্বৃত হইয়াছিলেন ; 

রকার তাহাকে বারবার সাবধান করা সত্বেও তিনি সে সবে কর্ণপাত করেন 
নাই। তখন মান্্রাজ গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে ও তীছার দুজন সহকারী 
কর্মীকে অন্তরীনে আবন্ধ করিলেন।: ইহাঁরই কিছু কাল পূর্বে মুসলমান 

সমাজের নেতৃস্থানীয় মহল্মদ আলী তদীর- ভ্রাতা সয়কৎ' আলীর সহিত 
তারতরক্ষা আইনানুসারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সব ঘটনার জন্ 

হিন্দু ও মুসলমানসমাজে একযোগে আন্দোলন সুরু হইল। 

১৯১৭ সালের ২* শে আগষ্ট তারিখে মিঃ মণ্টেগড পালামেন্টে 

ভারতের শাদন সংস্কার সম্বন্ধে বিখ্যাত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। 

ভারতকে ক্রমে ক্রমে দাযীত্বপূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের পথে 

শি টের যোধণা লইয়া যাইতে হইবে ইহাই ঘোষণাপতরের মর্ম । 
এ বৎসরের সেপ্েম্বর মাসে বেসাস্তকে গভর্ণমেন্ট 

ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু মহম্মদ আলি কোন প্রকার সর্ভের মধ্যে যাইতে 
অনিচ্ছ! প্রকাশ করায় সরকারও তাহাদের »ছাড়িতে পারিলেন না। 

সেবার কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা; বাংলার অভ্যর্থনা সমিতিতে 

সভাপতি কে হুইবেন লইয়া অত্যন্ত অশাস্তি হয়। টরমপহীদের লি 

বজায় থাকিল _-বেসাস্ত রভানেত হইলেন। 
১৯১৬ সালে লক্ষৌতে কংগ্রেম ও লীগের রাজনীতি সম্বন্ধে যে বোঝা 

পাড়া হয় তাহা অনেকটা পরিমাণে পুথি ব্যাপার হইয়াছিল; গভীরভাবে 

মিলন হইবার পক্ষে উভয় দলের বাঁধ! বিস্তর ছিল। 

০ উদার ধমনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে যেমন 
_. শ্রতিক্কিয়া দেখা যায়, আলিগড়ের মুদলমাননের 

ও হি্দুমুসল মিলনের বিরুদ্ধে লক্ষৌর মে ্ বীর ছি তেমনি প্রবল 
ভাবে দেখা দিগ (: মুদলমানী কাগজ ও এধাজ. হোযরুলকে তীব্রজাবে 



আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের সহিত - লীগকে 'জড়িত করায় 
মুদলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের হাতে অমর্পধ করা হইয়াছে ;- এই অভিম্বোগ 

কোনো কোনো দিক হইতে শোনা গেল।. কংগ্রেন যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান 
নয় ইহা যে ভারতের জাতীয় মহাঁসমিতি একথা! অধিকাংশ: হিন্দু ও. 
মুঘলমানের কাছেই অম্পষ্ট। লক্ষৌতে মুসলমানদের দাবী মিটাইলে 

হিন্দুদের অনেকেও খুপী হন নাই ইতিমধ্যে যুরোপের যুদ্ধে 
তু্কার পরাক্গর্র আরন্ত হইল; এশিননাতে মেসোপটেমিতা মপ্ূর্ণ 
রূপে ইংরাজদের হাতে আমিল) আরবের শেরিফ তুকাঁর সুলতানের 

শাসন হইতে পৃথক হইয়া ইংরাজদের সাহায্যে নৃতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 

করিলেন; প্রাচীন খলিফৎ দেখিতে দেখিতে তাঙ্গিয়া পড়িল। মুসলমানদের 

কাছে ধর্ম ও রাজনীতি এক। পৃথিবীর যাবতীয় মুসলমান-ধ্ম সমাজের 

গুরু তুকীর স্থলতান। তুকীর ধ্বংসকার্ধ্য দেখিয়! ভারতীয় মুনলমীনগণ সহজে : 
অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছ হইতে এ বিষয়ে 
আশানুরূপ সহানুভূতি পাওয়া গেল না) কাহারে মত ভারতের রাজনীতির, 
সহিত ভারতের বাহিরের রজনীতি যুক্ত করিলে এদেশের মঙ্গল হইবে নী, 
এরূপে ভারতের নেশন গড়িবে না। আবার কেহ কেহ রাজনীতির দিক 

হইতে খলিফতে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সমর হইতে 
খিলিফৎ আন্দোলনের সুত্রপাত। কর়েকবৎসরের মধ্যে নি আরও মগ 

আকার ধারণ করিয়াছে । | 

নেতাদের মধ্যে মনের মিলন যেখীনে রা নয়-_যেখানে মিলনটা! 

কেব্ল রাজনৈতিক অভীষ্ট দিদ্ধির জন্ত--সেখানে নিরক্ষর মূর্থদের মধ্যে 

মিলন আশা কর যায় না। কিছুকাল হইতে গোবধ অক 
2১ হিদুমুসলমানে বিরোধ উত্ধর-ভারতের কয়েকটি স্থানে 

১... দেখা দিয়াছিল। ১৯ সালের সেপ্েম্বর . মাসে 

[নে অশীস্তি সুরু হইল $. বকর"ইদের গোবধ লইয়া বিহার প্রদেশের দান 



জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস . ১৩৩ 

এই প্রদেশে কিছুকাল হইতেই গৌবধ লইয়! দাঙ্গা মারামারি হইতেছিল। 
এ বংসরে হিন্দুরাই প্রথমে মুসলমানদের উপর কোরবাধী লইয়া জুলুম 

আস্ত করে। ছয়দিন ধরিয়া একরূপ: অরাজকর্তা চলিল। অবশেষে 

সৈন্য আসিয়া শাস্তি স্বাপন করে। ভারতরক্ষ! আইনানুসারে প্রায় এক 
হাজার অপরাধীকে নানারূপ শাস্তি দেওয়া হয়. পরঁন্ত বাহিরের অশাস্তি 
থাঁমিলে ত' অন্তরের মিল হয় না। হিন্দু খবরের কাগজে লুষ্ঠন ও 
উৎপীড়নকারীদের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন বটে কিন্তু গোবধ সম্বন্ধে পরিষ্কার 

করিয়া কিছু 'বলিতে পারিলেন না; ধর্মের স্বাধীনত। দিবার বেলার 

তাহাদের সুর বদলাইয়া গেল। মুসলমানেরা হিন্দুদের এই প্রকার 
দৌটামা ভাবের অর্থ সহজেই বুঝিলেন। 

এদিকে ভারত সচিব মিঃ মণ্টেণ্ড শীগ্রই ভারতে আঁসিবেন জানিয়া চারি- 

রি নানা প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি আবেদনপত্র লিখিতে আরম্ত করিলেন; 

১৯১৯ সালের শেষাশেষি মণ্টেণ্ড ভারতে আসিলেন 

ও শীসন সংস্কার সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 

সমূহের মতামত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ 

সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন দেশীয় সভ্য সংস্কার সন্ধে 
যে এক খসড়া গ্রস্তত করিয়া ছিলেন, তাহাই কিছু পরিবর্তন করিয়া 
গ্রে ও লীগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর 
ধগ্রেস-লীগের সংস্কার দাবী কফরিলেন। মিঃ মণ্টেণ্ড ও বড়লাট 

বাহার লর্ড চেমসফোর্ড অকৃত্রিম ভদ্রতা ও অকথিত ধৈর্যের সহিত 

সকলের কর্থা বণ, করিলেন, কিন কোথাও ৫ তাত প্রকাশ | 

করিলেন না: | 
১৯১ম- সালের ডিসেম্বর মাসে, কা কথগ্রেসে দিকে বে বেসাস্ত 

সভানেত হইলেন / শ্রই সভায় আলিত্রাতাদের জননীকে আনয়ন করা হয): 
এরূপ অপূর্ব সঁভ। পূর্বে কখনো ই নাই? 

তারত সচিবের 
আগমন 



3৩৪ 

এদিকে যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ রোকের আধিক অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয় হইন] উঠিতেছিল, ভারতবর্ষের কাচামাল বিদেশে বিজু 

হয়ও তৈয়ার সামগ্রী বিদেশ হইতে আমারিগকে 
কিনিতে হয়। সুতরাং রপ্তানীতে তাহার পয়দা আসিল 

না আমনানীতে অসম্ভকঞ্জীম দিতে হইল। যুদ্ধের আরম্ভ হইতে জিনিষ 
পত্রের দাম অসন্তব রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে; সরকার বাহাছুর কয়েকবার 

দাম সম্বদ্ধে নিয়ম বাধিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে মিত্র- 
রাজ্য সমূহের খুব একটি বড় রকমের সহীয় রুম সাম্রাজ্য অন্তরবিপ্নবের জন্ত 

ভাঙ্গিয়া পড়িল। জামর্ণনী তখন পূর্ব সীমান্তে প্রবল,-_ অনেকের নট 
হইল রুশের ভিতর দিয়! জামণানরা এদেশে আসিবে । ১৯১৮ সালের এপ্রিল 
মাসে বড় লাট দিল্লীতে সরকারী বেসরকারী বড় বড় লোকদের ও দেশের 

নেতার্দের আহ্বান করিয়া সামাজ্য রক্ষ! বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। দেশের 

যুদ্ধোপযোগী সমস্ত সামগ্রী সরকারের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য, সৈশ্তাসংগ্রহ 

ও সমরখণে অর্থদান করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে চেষ্টা 

করিতে অনুরোধ করা হুইল। দেশের নেতারাও প্রত্যেকটি বিষয়ে 

সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে ভারতের সকল কর্মের মধ্যে মিঃ গাদন লাম উর যোগ্য। 

মিঃ গান্ধী চিরকাল ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। 

৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে চণ্পারণের চাষাদের 

পৃক্ষ লইয়। তিনি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

হন) এবং তাহার ফলে কমিশন বাইয়া তিনি ভাহাদের দুঃখের 

অনেক পরিমাণে লাঘব করেন। ১৯১৮ প্রথম তাঁগে গুজরাটের অন্তর্গত 
কায়র| জেলায় অজন্ম। বশতঃ অন্নকষ্ট দেখা দেয়। ফলে অনেক প্রজা! 

সরকারী খাজন! দিতে একাস্ত অসম্থ হইয়া" পড়ে। গুজরাট সভা 
কমিশনরের নিকট “ডেপুটেশন' প্রেরণ করিলে ভীহার। প্রজার কথায় 

বুদ্ধের জন্য আয়ে।জন 

মিঃ গন্ধ কাাবণী 



জাতীয় আন্দোপানের ইতিহাস ১৩৫. 

কর্ণপাত করার প্রয়োজন, বোধ করিলেন না। ২২শে মার্চ মিঃ গান্ধী 

্রান্নে গ্রঃমে ঘুরির। প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া “ত্যগ্রহ' লইতে বরিলেন 7 
অর্থাৎ সরকার কর্মচারী তই উৎগীড়ন করুক তাহারা খাজনা দিকে 
না; জুনমাস পর্যন্ত আন্দোলন চলিল। দলে দলে প্রন্বা! উৎসন্ন যাইতেছে 
দেখিয়া! মরকার থাজনা মুলতুবী দিয় সন্ধি করিতে বাধ হইলেম। 

১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেমস- 
ফোর্ড প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল তাহারা কিকি পরিবর্তন করিতে 
চাহিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। নরমপন্থীরা রিপোর্ট 
পাঠ করিবামান্র ইহাকে খুব বড় দান বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন ) চরমপন্থীর! ইহার মধ্যে কিছুই নাই বলিয়! উড়াইয়। দিলেন ॥ 

উভয় পক্ষের মশীযুন্ধের ফলে উভয়ই নিজ নিজ ভ্রম 
| বুঝিলেন। ভারত সচিব বলিয়াছিলেন ভারতকে স্বায়ত্ব- 
শাসনের পথে লইয়া! যাওয়া হইবে, অধিক আশীর কথা তিনি বলেন নাই। 
চরমশস্থীরা কংগ্রেসে প্রবল বলিয়া নরমপন্থীরা ইহ! ত্যাগ করিলেন ও. 
“মডারেট কন্ফারেন্স' আহ্বান করিয়! সংস্কারের প্রন্তাৰ সমর্থন করিলেন। 

১৯১৮ সালের নতেগ্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জামানের পরাজয় 
হইল। যুদ্ধের পর সন্ধি আলোচনার মময়ে ভারতবর্ষ হইতে স্যর সত্যেন্্র- 
প্রসাদ সিংহ, 91 ০8) 1198107 ও বিকানীরের রাজ প্রতিনিধিরপে. 

প্রেরিত হন। ভারতের পরম সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীসত্য্্রগ্রসাদ সিংহ বিলাতের 
[7089 0€1[,9148 এর প্রথম সভ্য হইলেন ৷ মতোক্্রপ্রসার বর্তমানে টু 

সহকারী ভারত সচিবের, কর্ম করিতেছেন) পূর্বে এ সম্মান আর কেহ 
পান নাই। ভারতে বড়লাটের অধ্যক্ষ সভায় তিনিই প্রথম সভ্য ৯. 
সামাজ্োর সমর-বিষক মনত্রণা বৈঠকে তিনি প্রথম ভারতীয় সভ্য; . সন্ধি. 
বৈঠকেও তিনি প্রথম । বাঙ্কালী এই গৌরবে গৌরবান্ধিত। 

হা? বাদ পদেপের গর হইয়াছেন। . 

শানন সংস্কর প্রকাশ 



১৩৬ চি তারত-পরিচন : 

উপযুক্ত ঘটনা ঘটিবার কয়েকদিনের মধ্যেই রাজদ্রোহ বিষ? 

প্রতিবেদন প্রকীশিত হইল. এই প্রতিব্দেমে ভাতের নানাস্থানে বিল্লব- 

কারীদের ফডযন্তরের যে চিত্র দেওয়! হইয়াছে তাহা 

অত্যন্ত ভীষণ। দেশময় রাজজ্রোহ প্রচার করিবার 

জন্য, রীতিমত ভাবে লুণ্ঠন ও অর্থ সংগ্রহাদির জন্য, 

এক প্রদেশের সহিত আর এক প্রদেশের নেতাদের যোগস্থাপন ও দেশীয় 

সৈন্তগণকে বিদ্রোহী করিবার জন্ত প্রবাসী ভারতবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র 
করিয়া অর্থ ও অস্ত্র আনয়নের জন্য সকল প্রকার আয়োজন দেশ মধ্যে 

হইতেছিল। ভারত রক্ষা আইন যুদ্ধের পর ছয় মাস মাত্র কার্ধ্যকারী 
হইবে ; অথচ সাধারণ দণ্ডবিধির ছারা বিপ্লবকারীদের অতিতর্ক ব্যবহার 
ও কার্ধ্যাঘলীকে শাসনের মধ্যে ফেলা যায় নাঁ। এই জন্ত, ভারতের দও-. 

বিধির পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মহাযুদ্ধ শেষ হইল) 
কাজেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার ছয়মীস পরে তারতরক্ষা আঁইন' 

পরিত্যক্ত হইলে রাজদ্রোহিগণকে আটক করা সস্তব হইবে না। এই 

আশঙ্কায় গব্্ণমেপ্ট রাউলটি কমিশনের রিপোর্ট অন্্যায়ী ছুইটি বিল ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম বিলটির স্থূল মর্ম এই' যে সকৌন্সিল 
বড়লাট প্রয়োজন বোধস্তকরিলে বুটাশ ভারতের যে কোনে! স্থানে ভারতরক্ষা ' 

আইনের অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শামনকর্তাদের হস্তে ন্াস্ত করিতে পারি-- 

বেন। দ্বিতীয় বিলের উদ্দেশ ভীরতীয় ফৌজদারী আইনের বাধন আরও দৃঢ় 
করিয়া! পুলিশের উপর অধিক ক্ষমত| অর্পন করা । ১৯১৯ সালের শ্রীরস্তে 

প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে সার! ভারতে তুমুল আন্দোলন আরম্ত হইল 

প্রত্যেক স্থানেই এই বিলের বিরুদ্ধে সত হইল। জননায়কগণ একবাকো 

বলিলেন যে প্রস্তাবিত বিল দুইটি নায় ও স্বাধীনতার মলম বিরোধী এবং 
মান্থুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। কিন্ত বস্তুত নিরদষ ব্যক্তির 

ভয়ের কোনো হেতু ছিল ন!) এগুলি: বিঠবকারীদের দন 'করি 

মৌল কমিশনর 
ও বিল 



১৩৭ 

রাধিবার জন্তপ্রন্তত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে উল্লিখিত বিল 
দুইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বেসরকারী দেশীয় সস্তগণ এক- 
যোগে শেষ পর্যাস্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু সরকার 
কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করা সম্ভব মনে করিলেন 
না। শেষে ভারতীয় ব্বস্থাপক সভীঁয় সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য 

হেতু বিল দুইটি বেসরকারী দস্তগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্বেও পাশ 
হইয়া গেল। ' তবে গভর্ণমেন্ট এইটুকু প্রতিশ্ততি দিলেন যে প্রথম আইনটি 
কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহা 

তিন র্খমর পরে পরিত্যক্ত হইবে। 0 

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপারে আন্দোলন আরম্ত হইল। 
মিঃ গান্ধি এস্ঈ বিল ছুটিকে অন্তায় বিবেচন| করিয়া প্রচার করিলেন' 

যে তীহারা এই আইনের বিরুদ্ধে নিরুপদ্্রবে অমান্য 

করিবেন। বোম্বাইতে পথে প্রকাশ্তভাবে নিষিদ্ধ 

পুস্তিক। বিক্রয় করিয়া তাহারা! গভর্ণমেণ্টের আদেশ 

অমান্ত করিতে লাগিলেন। ৩* শে মার্চ দিল্লীতে সত্যগ্রহ পালনের দিন 

ভীষণ দাঙ্গা বাধিল) ৬ই এপ্রিল কলিকাতা, বোষাই, মাদ্রাজ, লাহোর, 

করাচী প্রভৃতি বড় ছোট অনেক সহরে সত্যগ্রহ দিবম মহোৎসাছে সাধিত 

হয়। সর্বত্রই দোকান পাট বন্ধ খাকে। এমন সময়ে ৯ই এপ্রিল মিঃ 
গান্ধিকে দিল্লী যাইবার পথে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় চাত্রিদিকে 
অশাস্তির আগুন জলির উঠিল, বড় বড় সহরে “হরতাল, ঘোষিত হইল ।: 

১১ই হইতে ১৩ই এপ্রিল সারা হিনুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত 

পর্যন্ত অশৃস্তি দেখা দিল। পঞ্জাবের হান্গামা প্রকাশ্ত রাজদ্রোহে পরিণত 

হইল। এই সময়ে সাধারণ, হি ু লমানদের মধ্যে খুবই প্রীতি 
প্রকাশ পাইয়াছিল। লাহোর, আমদাবাদে ঘোর অনর্থপাত ঘটিল। 
অবশেষে সরকার বাহাদুর পঞ্জাবে সামরিক আইন, 11979) ধা 

বিলের বিরুদ্ধে 
আন্দোন 



১৩৮ .. ভারত-পরিচঃ 

ভ্বারি করিয়। কঠের হস্তেবিদ্রোহ দমনে ব্রতী হইলেন। এই কঠৌর্ত! লইয়া 

সমগ্র বৃটীশ সা্রাজ্যে আলোচনা! আনদৌবন উপস্থিত 
হইয়ছে। ছোট লট বাহাদুর মাইকেল ওডায়র ও 

সেনাপতি ডায়ারকে নকলে নিন্দা করিতেছে । এ সব বিষয়ের মীমাংসা হয় 

নাই, গঞ্জাবের অশান্তি তদারক করিবার জন্ত এক কমিশন বসিয়াছিল 1, 
- ভারতীয় তিনজন সভ্যই সরকারী কর্মচারীদিগকে 

লঘুপাপে গুরুশাস্তি বিধানের অপরাধে অপরাধী 
করিয়াছেন। বিলাতে ও এখানে এ বিষয়ে প্রতিদিন অলোচনা চলিতেছে । 

মুসলমান পমাজ 'খলিফৎ আন্দোলন দেশে বিদেশে চালাইতেছেন । 

তর্কার রাজ্যকে অক্ষুপ্ররাথাই তীহাদের অভিপ্রায়। নূতন শাসন সংস্কার 
রর বিধি পালামেন্টে পাশ হইয়া গিয়াছে চারিঘিকে 

এ ্ াযালমন নৃতনমন্ীভার জত নির্বাচনের ধুম পড়িয়া গিয়ছে। 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি ক্রমে ক্রমে 

গ্রবেশ লাভ করিতেছে এবং ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে স্বায়ত্বশাসনের পথে 

অগ্রসর হইবে মিঃ মণ্টেগুর এই উক্তি কার্ধ্ে পরিণত হইতেছে। 
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পঞ্জাধে অশান্তি 

ইন্টার কমিটি 



২1 ধ্মনংস্কার ও নংরক্ষণ 

(ভারতবর্ষের ধর্মের কথা বলিতে গেলে স্ব মাধারণ লোকের মনে 
হদ্ধের কথ! মনে হয়, অন্তান্ত ধমে'র অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। কিন্তু 

হিন্দুদের সংখ্যা বেশী বলিয়া অন্ঠান্য ধবলশ্বীদের মত ও বিশ্বাস, সংস্কার 

ও চেষ্টা থে নগণ্য একথা ভাবিয়৷ চলিলে হিন্দুদের কল্যাণ নাই, সমগ্র 

ভারতেরও মঙ্গল নাই। ভারতের ধমগুলিকে আমরা 

তিনভাগে ভাগ করিতেছি। যথা :_(১) ভারতীয় 
ধর্ম, অর্থাৎ যে সকল ধমের উৎপত্তি ভারতের মধ্যে_যেমন (ক) হিন্দু, 

(থ) বৌদ্ধ) জৈন। (২) আদিম ধর্ম (৩ ভারতের বাহিরের ধম। 

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কবে কোথায় ইত্যাদি কূট তর্কের মধ ন! 

গিয্ মোটামুটি ভাবে বলিতে পাঁরি বৈদিক ধর্ম নানা যুগের মানের 

ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয় আসিতে 

আসিতে নদী প্রবাহের ন্যায় ভাল মন সবই বহন 

করিয়! চলিভেছে। হিন্দু কে একথার মীমাংসা হয় নাই_বতপ্রকারে 

সম্ভব তাহার ব্যাথা! হইয়াছে কিন্ত প্রত্যেকটির একটি না' একটি ভরি ধরা 

পড়িযাছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হইয়াছে যে, যে বেদ বর্মণ ও ব্া্রমকে 

মানে মেই হিন্দু। এই হৃত্ানুদারে শিখা আর্য সমান বা রান্ধরা কেহই 

হি য়? অথচ হিনদুষমাজ ইহাদিগকে ছাঁড়িতেও নারাজ এবং ইহীয়াও, 

আপনাঁদিগকে সাধারণত যাহাকে হিল বলে মে শ্রেণীর হিনু, বলিয়া পরিচ | 

দিতেও. অনিছুক। ১৯১১ লালের, আদমন্তমারী অনুদারে হিদুদের 

খ্যা ছিল. ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ অর্থাৎ, সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা: 

৭*ভাগ।, 

ারতের ধর্ম 

(ক) ছিনুধ্ম 



বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে অতি সামান্য দেখা যায়--নেপাল, ভুটান, চট্টগ্রাম 

ও সিংহলে এথনো রঃ বিশ্মান। নেপাল ও বিশেষত ভুটান সিকিম 

অঞ্চলে প্রেতপূজ গ্রদতির সহিত মিপিয়া বৌদ্ধধর্ম 

কিদব্যকন ধারণ করিয়াছে। খুষ্ট জন্মের ৬্ঠ 

: শতাবী পূর্বে বুদ্ধদেব এই দর্ম ্ রচার করেন_সহ্ বদরের কিঞিং অধিক 
কাল এই ধর্ম ভারতের নানাস্থানে প্রবল ছিল) কিন্তু ঈম খুষ্ট শতাবী 

পয ধর্মের পুনরুখানের সহিত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে লোপ পাইতে 
থাকে-_ইহার মতামতের কিছদংশ হিনুধর্ম গ্রহণ করে অবশিষ্ট অগ্রা্ 

_ বলিয়া ফেলিয়৷ দেয়। জৈন ধর্ম প্রাচীন ভারতে 
বহুকাল হইতে ছিল-- মহাবীর তাহাকে আকার দান 

করিয়া ধম'মতরূপে উহা! প্রচার করেন। জৈনের! ধর্ম প্রচার করিবার 

জন্য বৌদ্ধদের মত দেশ বিদেশে বাহির হন নাই. 

(২) ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধের পাশাপাশি চিরকালই আর একটি 
শ শি কাজ করিয়া আসিয়াছে। সেটি হইতেছে এখানকার অনার্ধয পক্তি। 

এই অনা্ধ্য শক্তি যে কেবল জাতি ও বর্ণ সমৃস্তা কষ্ট 

করিয়াছিল তাহা নহে-ধর্মের উপর ইহার প্রভাব 

কিছু কম হয় নাই। পুরাণগুলির অনেক আখায়িকা ও মত ই সব 

লৌকিক ধর্মের সংস্কৃত সংস্করণ। অসংখ্য অনার্ধ্য শাখা 'উপশাখা হি 

সমাজের মধ্যে আসিয়াছে; কিন্ত আসে নাই এমন সংখ্যা নিতান্ত কমনয়। 

ইহার! | হিনু নয়। আদমন্গমারীতে ইহারা “আনিমিষ্ট' &1017068 বলিয়া | 

 উন্নিখিত। এই আদিম অনাধ্য জাতি এখনো যেমন ভা বর্তদান 
পূর্বেও িুযুগে ভাহারা তেমনি ছিল) বরং. তখন তাহাদেরই' সংখ্যা 

আর্যদের তুলনায় অধিক ছিল। । ক্রমে তাহাদের অধিকাংশই হিন্দুদের 'মধো 

পরিগণিত হইয়াছিল_ _ মধাযুগে মুলমান এবং বর্তমানে খৃষ্টান সমাজের 

মধ্যে ইহারাই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও ও খুষ্টান লমাজের ". 

(খ) বৌদ্ধধর্ম 

'4() জৈনধম 

€১) আদিম ধর্ম 



ই কার ও মংর্ষণ ১৪১. 

মধ্যে-গ্রবেশ কলা আদিম অনাধ্যদের সংখ্য! প্রায় ১ কোটি 
৩জ্ক।. 

০82). সং প্রেণীর মধ্যে ভারতের ভি ধ্ম লি না | (ক) 

ইতি মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম হইতেছে ইহুদী । দাক্ষিণাত্যে কোচীন 
্টেটের ইুদীগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 
্যালষ্টাইন হইতে গলাইয়া আগিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 

(খ) মালাবারে সিরীক খৃষ্টানদের মধো প্রবাদ যে 
ৃষ্টের শিষ্য সাধু তমাদ্ ভারতে আইিয়া প্রাণত্যাগ 

করেন; এবং সেখানকার প্রথম খুষ্টীয় চার্চ ৫২ 

্বীষ্টাবৰধে নিগ্নিত হইয়াছিল। (গ) আট শত বৎসর পূর্বে মুলমানগণ 
তারত জয় করে; তাহাদের জয় কেবণ রাজ্যজয় ছিল না--ধর্মে ও তাঁহারা 

জয়লাভ .করিপ্লাছিল্প। তাই বর্তমানে ৭ কোটার উপর লোক মুসলমান 
এবং এক বাংলাদেশের শতকরা অর্ধেকের উপর লোক ইম্লাম 
ধম্ণবলম্বী। ্ 

, ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব বাহিরের জাতি প্রবেশ করিয়াছিল এবং 

যে সব অনার্ধ্য আদিম জাতি এখানে বাস করিত তাহাদের অধিকাংশ 
বিরাট হিন্দুমমাঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শক্ হুন, যিউটী, গ্রীক, 

প্রভৃতি বাহিরের জাতি হিন্দুদের মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। “জাতিতন্” 
পরিচ্ছেদে এ বিষরটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্ত ইছদী, 
পারণী, থুষ্টান; মুসলমান প্রভৃতিকে সে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই কেন? 

ইহার কারণ এই শেষোক্ত ধমগুলি "পূর্ব হইতেই উচ্চভাবে পরিপূর্ণ 

ছিল, বছদের পুঞ্জক গ্রীক ব| অর্ধী্য শক্ হুনদের হ্যায় এই সব 

জাতিদের ধর্মত্ত অল্প ভিত্তির. উপর নিমিতব ছিল না। এই সব জাতি 

যে কেবর নি ধম “ইয্তভাবে ও তারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নহে, 
ছে ' ৃ . করিছে বলিল) 

ভারতের বাহিরের 

ধন্ম 



ই বির ইছালে কখন নে হা ইহার ফলে এই সব ধম 
হিন্দুদের ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাহারা শ্রীবেশ 
করিয়াছে তাহারা নিরন্তর দিয়া প্রবেশ করিয়াছে__হিন্ুদের সমস্ত মানিয়া 
তবে মিশিয়া গিয়্াছে। নূতন লোকেরা সমকক্ষভাবে, আচার্য ও 

প্রচারক রূপে প্র্ষেশ করিয়াছিল, _-সেইথানেই হিন্দুদের আত্মাভিসানে 
আঘাত লাগিয়ছিল এবং তাহারা আত্মরক্ষার জন্ত সকল প্রকার কঠোর 

নি্নম সংযম প্রবর্তন করিল। 

উনবিংশ শতাবীর প্রথমে ভারতে ছুইটি ধর্ম প্রবল ছিল হিন্দু ও 
সুদলমান। হিন্দুসমাজ সংস্রভাগে বিভক্ত--পরম্পরের প্রতি বিদ্বেপরায়ণ 

ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্র_ুদ্ধব্যাপূত, গোঁড়া, অসহিষু।। উদার 

শিক্ষা দেশে ছিল না;-সাশুদায়িক শিক্ষা ও গ্রাম্যতা দেশের -অস্তয়ে 

অস্তরে প্রবিষ্ট ছিল। তারতের এই অজ্ঞত দূর করিবার জন্য খৃষ্টান 
পাদরীগণ কিরূপ চেষ্টা করিয় ছিলেন তাহা “শিক্ষার ইতিহাল' অধ্যায়ে 
বণিত হইয়াছে। 

ব্রান্ম-সমাজ। র 

বঙ্গীয় সমাজ উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে যখন নানাপ্রকার অজ 
ও হীনতায় ডুবির মৃতগ্রায় হইয়াছিল _কোনদিক দিয়াই তাঁহার চেতনার 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া .যাইতেছিল না,--সেই সময় বর্তমান রব 

রাজা রামমোহন রায় অন্ধকারে আলোক-্তস্তের মত দেখা দিলেন। 

পুজীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়। তাঁহার লোক তি নাতি প্রাণের 

| আবেগ জাগাইয়৷ তুলিল। 

দেশ পৌত্তলিকতার ধুমে সাহা দুর বৃহৎ দেবার পুরা 
দেশবাসী তব ভাতের উদার যা ধর্থের পরিবর্তে বর্ণ পৌরহিত্য 

| গতই দেশকে চরম -ছুর্গাতির দিকে টানিয় 



ধর্মসন্কার ও সংরক্ষণ... ১৩ 

কতকগুলি খআতিশয় কুফলপ্রদ সামাজিক রীতি সমীজকে ছূর্বল করিয়া 
দিতেছির। কুলীখ ত্রাক্মণের সহিত ফন্ঠার বিবাহ দেওয়া সম্মানজনক 

এইরূপ একটি ধারণ! থাকায় একটি কুলীনের সহিত বহ্যাঁলিকার বিষাহ 
দেওয়া সমাজে প্রচলিত হইল। কন্তার কৌমার্ধ্য ঘুচিলেই সমাজপতিগণ 
সন্তট-__তাহ! মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিয়াই হউক অথবা অনুপযুক্ত 
ূর্থের সহিতই হউক । হতভাগ্িণী বালিফাদের অধিকাংশই বিবাহের পর 
স্বামী সহবাসের সৌভাগ্যলাভ দূরে থাক্ স্বামীর সাক্ষাৎ লাভই করিত না| 

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সহমরণ প্রথী সমাজে কি প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিল তাহা! আমর। জানি। অধিকাংশ স্থলেই জোর করিয়া হত- 

ভীগিণী নারীকে আলীয় স্বজন মৃত স্বামীর জলম্ত চিতায় ফেলিয়া দিত। 

এই প্রথা যে কতখানি নিষ্ঠুরতার পথে চলিয়াছিল তাহ! ভাবিলে অবাক 
হইতে হয়। | 

অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গমমাজের রুচিরও বিকৃতি ঘটিয়াছিল। 
অপেক্ষাকৃত ধনীব্যক্তিগণ কুৎসিত আমোদ প্রমৌদে আপনাদের ধন ও 

শক্তির অপব্যয় করিতেছিলেন ; অপরদিকে নিষ্নশ্রেণীভূত্ত অন্য নকলে 

কুরুচি পূর্ণ কবি ও পাঁচালী গান প্রতৃতিতে অতিশয় আমোদ পাইত; 
উচ্চদরের ব্জসাহিত্য বলিতে তখন কিছুই ছিল মা । 

সমাজের এইরূপ অবস্থায় রাজ! রামমোহন রায় ধর্ম সম্বন্ধে উদার 
আলোচনার জন ১৮১৫ ষটাৰবে আত্মীয় সভ| নামে এক সভা স্থাপন 

করিলেন। পূর্ব হইতেই প্রচিত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারক বিয়া তাহার 
খ্যাতি কিছু পরিমাণে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। কলি- 
কাতার উদার শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি 

এই সভায় রাজার সহিত আক তি ফর নগদে 

রর মত্যদের যধো করেকজনের না উল্লেখ ঘোগ্য-প্রি্ ঘারকানা' 

যাস সা স্থাপন 
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এই সভায় হিনুশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত-এবং কলিকাতাঁর বিখ্যাত 

ওন্তাদ গোবিন্দলাল রাজার রচিত গান গাহি গুনাইতেন। হহা ব্যতীত 
রাজা নানা প্রকার জাব্রগর্ড আলোচনা দ্বার এই সভাকে লোকের চিন্বা- 

কর্ষণ করিতেন। ১৮১৯, থৃষ্টাধে এই সভাম্ন রাজার সিত- ু রষণ্ 
শান্তী নামে এক পণ্ডিতের গৌতনিকভা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত 

হয়। . এই তর্ক শ্রবণ করিবার জন্য সহরের বহু গন্তমান্ত ব্যক্তি আসিয়া- 

'ছিলেন। 

১৮১৯ খুষ্টান্দেই আত্মীয় সভা কোনো! কারণে বন্ধ রা যায়। রাজা 

105 চ19091)68 ০1 য55০ও নামক গ্রন্থে তাহার মত পরিষ্কার করিয়া 

প্রকাশ করিলেন। (11701) ) ত্রিত্ব বাঁদকে অস্বীকার করায় শ্রীরামপুর 

মিখনারাদিগের সহিত তাহার কিছুকাল ধরিয়া তরকযুদ্ধ হয়। 

017. 4090 বলিয়৷ এক ব্যক্তি রাজার প্রভাবে ত্রিত্ববাদ পরি- 

ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী তৃক্ত (07010971%)) হইলেন। ইহার ফলে 

তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইল। অপরদিকে রাজা তাহাকে নইয়। 
৯৮২১ খুষ্টাবে একটি [01/1827780 01155107 নাম দিয়া সভা স্থাপন 

করিলেন। ]1. 49080 এই সভায় বন্োগাসনা 

করিতেন ও উপদেশ দিতেন। কিছুকা - ইহীয় 

কার্য বেশ চলিয়াছিল। ক্রমশঃ: ইহার শ্রোতা ও 
উৎসাহীদল কমিয়া আসিতে লাগিল। - রাঁজীও 

ববিতে পারিতেছিলেন ইহা তেমন ফলপ্রদ্দ হইবে না। 111. 401 এর 
সহি তাহার মতদ্বৈধ ঘটিতে লাগিল । 

.. এইরূপ শুনা যাক ষে এ্রকদিন রাজ! 00718788 সভ। হইতে ফিরিতেছেন 

হার সঙ্গে ছুই শিষ্য ছিলেন তারাটাদ চক্রবর্তী ও -চন্ত্রশেখর দেব। 
তাহার! প্রনঙ্গ ক্রমে বলিলেন মে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মতের অনুরূপ একটি 

সত! ন| থাকার জন্যই বাধ্য হইয়! তীহািগকে [818৮ সভার যাইছে, 

একেশ্বর বাদীগণের 

সভা 01017101) 

| (হ0088107 
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হয়। রাজার মনে তাহাদের কথাগুলি লাগিল এবং: তখন হইতে নৃতন 
করিয়৷ একটি সভা স্থাপনের সল্প তাহার মনে লাগিল। 

ন্ বৃহৎ সভার়..রাজা ববন্ধবান্ধবকে আহ্বান করিয়া তীহাদের 

পরামর্শে ও উৎাহে .অসাশ্রুদা্িকভাবে এক-দীবরের পুজার জন্য একটি 
সভা স্থাপন করিবৈন স্থির করিলেন ও১৮২৬ খ্ ষ্টাবের 

২০ এ আগষ্ট (৬ই ভা দ্র) একটি ভাড়া টি বাড়তে 

বৃন্ধ সুতার কা আরন্ত হইল। : 

প্রতি. শনিবার সন্ধ্যায় এই সভা বঙ্গিত।  গ্রথমে বেদ পাঠ হইত, 

ইহাতে বাক্ষণ ব্যতীত কেহই যোগ দিতে পারিত না। তাহার পর রামচন্্র 

বিগ্াবাগীশ নামে রাজার এক বন্ধু উপনিষন পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। 

বশেষে বানা উগ্গদেশ পাঠ করা হইত। 

শঃ বুলোক ইহার কার্যে সথান্ভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

১৮৩০ ক বদ্ুবর্শের সাহায্যে চিৎপুর রোডে রাজা এই সভার জন্য 

একটি বৃহৎ বাটা ক্রর করিলেন এবং ২৩ এ জানুয়ারী 

(১১ই মাঘ) প্রকাশ্ভাবে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই কয়েকজন ট্রাষ্টির হস্তে সমাজ চালনার 

ভার দিয়া তিনি ইয়োরোপ যাত্রা! করিলেন । | 

তিনি চলিয়া যাওয়ার পর কিছুকাল ধরিয়। তাহার পুত্র রাধা প্রসাদ 

রায় অপর স্্া্টিগণের সাহায্যে সমাজের কার্ধ্য এককূপ চালাইয়াছিলেন। 
করমশঃই তাহাদের উৎাহ কমিয। আসিতে লাগিল। রাধাপ্রসাদ বৈষয়িক 
কারণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে চলিয়া গেলেন। তারাটাদ চক্র- 
বত ্ রস্ৃতি বহু উৎসাহী সভ্যগণ একে একে সরিয়৷ পড়িতে লাগিলেন। 
ও অবস্থায়ই রাজার প্রতিষ্ঠিত সমাজ লুপ্ুপ্রায় হইল। একমাত্র বৃদ্ধ 
রম বিশ্ত বাগীশ তাহার শীর্ণ হস্তে. ইহার পতাকা ধরিয়া রহিলেন। 
উহারই অধ্যবসায়ে সমাজের কাঁধ্য. কখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। ১৮৪৩ 

বসা নি 

ত্রাঙ্ম'মমাল 
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খ্টানে দেবেন্্রনাথ ঠাকুর যখন প্রকুৃতভাবে ইহার কার্যের ভার মন্তকে 
গ্রহণ করিলেন তখনই বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ রাজার কার্ধ্য উপযুক্ত পাত্রে পড়িয়াছে 
দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব 

হইতেই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে “তন্ব-বৌধিনী সভা” স্থাপন 
করিয়৷ উদার শাস্ত্রালোচনা ও ধমণলোচনার আয়োজন 

করিগ্নাছিলেন। তত্ব-বৌধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ এই 

সভার সভ্যগণ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতেন। ক্রমশঃ ম্বভাব্তই 

এই স্ভা ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। 

১৮৪১ ৭ ই্টাৰে মহধি বৃণক্গ সমাজের আধিক সাহায্যের ভার লইলেন এবং 
তন্ববোধিনী সভার কারধ্যের জন্ত ব্রাঙ্ম সমাঁজস্থ ব্যক্তিদ্িগকে আহ্বান 

করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে 

গিয়।৷ ইহার ছুরবস্থা লক্ষ করিলেন। যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্রাহ্মদমাজের 

কার্য চালাইতেছিলেন তাহাদের মধ্যেও প্রকৃত ধর্মবশ্বাম ও উৎদাহ 

তেমন ছিল না। তাহাদের অধিকাংশই প্ররুতপক্ষে পৌত্তলিক ছিলেন। 
সভায় যোগদান করিবার নিমিত্ত কোনরূপ বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্র না থাকায় 

কেবল কৌতুহলপরবশ হইয়া অনেকে ইহার কার্যে যোগ দিতেন।. 

সমাজের কার্ধ্য-প্রণালীও দেবেভ্রনাথের মনকে তেদন স্পর্শ করিল না। 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ বেদ পাঠ করিতে পারিবে না এই সকল ন্যিম 

ঠাহারু ভাল লাগিল না। | 
প্রথমেই তিনি সভ্যদিগের জন্য একটা প্রতিজ্ঞাপত্র রচন| [করিলে 

এবং দমাজের কার্ধ্যের জন্য একটা উপাসনা প্রণালী গঠন করিলেন। 

পূর্বের বেদ ও উপনিষদ্ পাঠের পরিবর্তে এই উপাসনা 
প্রণালীর প্রচলন হইল। ১৮৪৩ সালে ডিসেম্বর 

মাসে (৭ই পৌষ), আরও ২* জন যুবকের সহিত 
দেবের নাথ, রামচন্্র বিদ্তাবাগীশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহার | 

কয-বোধিনী সভ! 

দেবেন্্রনাথের প্রক্ম- 

সমাজে মোনান | 
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পর সমাজের অবস্থা উর করিবার জন্ত হার সকল চেষ্টা 
নিযুক্ত হইল। 

সমাজের মধ্যে আবার নবজীবনের সাড়া গিয়া ৫ গেল। ত্রাহ্বধর্ম 

প্রচারের জঙ্ দুরদেশসমূহে উৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রেরিত হইলেন। দেবেন 
নাথ রাজার রচিত পুস্তকাদি পুনর্বার মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে 

লাগিলেন ও তত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্ম-সমাজের মতামত ওজস্বিনী 

ভাষায় ত্রান্মগণ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে কলিকাতার বাহিরে 

নানাস্থানে বিভিন্ন ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে দেবেন্রনাথ 

বেদ ও উপনিষদাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । অক্ষয় কুমার দত্তের 

মহিত বহু তর্কবিতর্কের পর তিনি বুঝিলেন বেদের অভ্রান্তত! স্বীকার 

কর! অপন্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বেদ উপনিষদ্ বর্জন কর! দুরে 

থাকুক, ইহাদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অক্ষু্ রহিল। 

রা সাত এখন উপসিফ হইতে একেখরবাদ প্রতিপদক 
সুন্দর সুন্দর কয়েকটা শ্লোক সঙ্কলন করিয়া 

তিনি ্রাক্গধ্ নামক গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত করিলেন ও ব্রাহ্ম ধর্মের 
মূল মত ব্রাঙ্মধর্ম বীজে”র মধ্যে ল্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করিলেন। এই সময় হইতে পূর্বের “ব্দো্ত গ্রতিপাস্থ 

রাঙগধর্' নাম পরিবন্তিত হইয়। কেবল 'ব্রা্গধ্ নাম চলিত হইল 
১৮৫৭ খুষ্টা্ধে বিংশতি বৎসরের যুবক কেশবচন্ত্র সেন সকল প্রকার 

সামজিক ও পারিবারিক বাধাবিদ্র তুচ্ছ করিয়া আপনার অনাধারণ 

_.. প্রতিভ ও কার্যতংপরতা লইরা ব্রাঙ্গ মাজে আসিয়া 
কা হামা যোগদান করিলেন । দেবেন্্রনাথও প্রেমবাছ প্রসা- 

রিত করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন। উপযুক্ত 
মহযোগী পাইয়া মহধির উৎসাহ দিগুণ বাড়িয়া গেল। দেবেজরনাথের, 
তি ও কেশবের কম” মিলিত হইয়া সমাজকে নূন বলে বশী করিয়া 

'ব্রাঙ্মবম? গ্রন্থু। 



১৪৮... ১ভারভপারিচর 

তুনিল | রন দিনই সত্যসং যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল লন ও অবিকতর লোক 
ইহার প্রতি সহাম্ভতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

কেশবচন্্রের সায় গ্রতিভাবান্ বক্তা অতি অন্ন ই দেখা যার়। হার 

ওজস্বিনী বক্তার ও. প্রবন্ধ দ্ধের ার সকলে আকৃষ্ট হইতেন। 

১৮৬০ দি কেশুব কমত্যাগ “করিয়া | মমপর্রূগে সমাজের কার্য 

আপনার শক্তি নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে বিশেষ করিরা 1 যুবক- 

দলের উপর তাহার বত তা ও লেখার ভিতর দিয়া ব্রা্গ -সমাজের গ্রভাব 

বহুল-প রিমাণে বিস্তৃত হইতে লাগিল। 

কেশব তীহার কতিপর অন্তরঙ্গ ধমবব্ধু লইয়া একটা মণ্ডলী রচনা 

করিলেন। এই মণ্ডলীতে নানারূপ পাঠ ও আলোচনার মধ তীহারা 

. খৃষ্ীয় ধম গ্রন্সকল পাঃ করিতে লাঁগিলেন। ধীরে 

ধীরে খৃষ্টর্সের প্রভাব এইনূপে ত্রাঙ্গ-সমাঁজে 

প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। খুষ্ট ধর্মের ছুইটী বিশেষ লক্ষণ অনুতাপ 
ও প্রার্থনা কেশবের মনকে বিশেষভাবে বিচলিত করিল। ১৪ 
কেশবের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। 

১৮৬১ খুষ্টান্বে দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহের সম 

প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতির পরিবর্তে, পৌন্তলিক অংশটুকু বাদ দিয়া 
ব্রাঙ্ম মতানুযায়ী একটী অনুষ্ঠান পদ্ধতি সঙ্কলন করিলেন 

ও সেই অনুদারে কন্যার বিবাহ দ্িলেন। 

পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজকে একটা ধর্মমগুলী বলিয়াই লোক জনিত, এখন 
হইতে সমাজ সংস্কার কার্ধ্যও ইহার একটা প্রধান অঙ্গ হইল। 

এই বংসরেই বহু আলোচনার পর কেশব 'ত্রাঙ্গ ধর্মের অনু্ঠান' নামে 

এক পুস্তিকা বাহির করিলেন সেই: সময় হইতে ্রঙ্মদিগের সকল প্রকার 
অনুষ্ঠান ইহার অন্যায় হইত। 1. ও 

১৮৬২ খৃষটা্দে মহধি কেশবকে প্রধীন আচার্য” পদে বরণ করিয়া 

সমাজে ্টীয় প্রভাব। 

অনুষ্ঠান পদ্ধতি । 
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তাহাকে ধা নদ উপাধিতে ভুষিত করিলেন। ইহার পূর্বে তাঞ্ছণ 
| ব্যতীত অপর কোন জাতি আচার্য পদ লাভ করিতে 
পারিত না। মহধির এই কার্য কিন্তু সমাজের সকল 

প্রবীণ ব্যক্তি অনুমোদন করিলেন না। অপর দিকে নব্যদল ইহাতে 
খুবই উৎসাহিত ইইলেন। এই অব্রাঙ্মণ আচার্ধ্য হওয়া লইয়! ক্রমশঃ 
ঢুইটী দলের স্থষ্টি হইতে লাগিল। এতত্যতীত সমাঁজ সংস্কার লইয়াও 
প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে বিবাদের লক্ষণ দেখা দিল। 

নব্যদল ভিন্ন জাতির মধ্য বিবাহ, বিধবা বিবাঁহের পক্ষ সমর্থন করিয়া 
আন্দোন তুলিরেন এবং উদ্লেগ উৎসাহ করি প্রক্কৃতই এইরূপ কতিপর 

বিবাহ দিলেন। এতদূর অগ্রপর হওয়া মহবিরও 
মনোনত ছিল ন|১”ভিনি ইহাতে মমর্ণহত হইলেন । 
এদিকে ব্রাহ্মণের ব্যক্তিকে আগচাধ্যের পদদান করা 

স্বন্ধ বির মত একেবারে স্থির হইয়! যায় নাই। নব্যদল ঘখন উৎসাহের 
সহিত অত্রাঙ্মণ দিগকে উপাচার্যের পদ দাঁন করিলেন, তখন মহর্ষি 
তাহা অঙ্্ুমোদন করিতে পাঁরিলেন না। এই ই লইয়া বিচ্ছেদের সুত্রপাত 
হইল | 

মহর্ষি যখন নব্যদলের আপত্তি সত্বেও ত্রাঙ্গণদিগকেই আঁার্যের স্থান 
দিলেন ও তীহাদিগের সকল যুক্তি. উপরোধ 

ত্রাণ আচার্য অগ্রাহ্থ করিলেন তখনই (১৮৬৫ ্রষ্টাবে ) প্রাচীন হওয়া লইয়া মহর্ষির 
সহিত বিধাদ। . সমাজ হইতে নব্যদল কেশবের নেতৃবে রটে ৮ 

আদিলেন। 
ইহার পরও কিছুদিন মহর্ষি ও কেশবের আগ্রহে ই বিচ্ছেদ যাহাতে 
শিব: : না হইতে: পাবে তাহার চা চদিল। | ক্ষ 5. থে সকল মত লইয়া এই বিচ্ছেদ তাহার কোনও 

শীমাংসা হইল ন]। 

অন্রগণ আদি? 

সামাজিক বিষয়ে 
মতভেদর সুপ্রপাত। 



১৫৮. ভারতপরিচয 

ৃ ১৮৬৬ ঠা ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্ম সমাজ? নাম দিয়া 
ভারতবষীয় ব্রাহ্ম 

চদা নব্যদ [দল এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রাটীন 

্রাহ্ম সমাজের নাম তখন হইতে আদি ব্রাঙ্ম সমাজ 
হইল। | | 

তরাঙ্গধর্ম সকল ধর্মের সম্ব়ক্েত্র_-ইহাই স্পষ্ট করিয়। উপলব্ধি করিবার 
চড়ার জন্য ও সকলের-সমক্ষে ইহা প্রচার করিবার জন্য 

ক্লোক মাগ্রহ। . ভীরতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম, হইতে উৎকৃষ্ট 
বাণী সকল সংগ্রহ করিয় “শ্লোকসংগ্রহ* নামে এক 

পুস্তিক' প্রচার করিলেন। 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি নব্যদলের উপর খৃষ্ীয প্রভাব বহুল পরিমাণে 
আসিয়া! পড়িয়াছিল। অনুতাপ প্রার্থন! ও প্রার্থনা্চক সঙ্গীত তাহাদের 

মধ্ো ধর্মের উন্মাদনা! আনিয়! দিয়াছিল। 

ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান সাধক বিজয়রুঞ্চ গোস্বামী-প্রীচৈতন্তের 
রা শিষ্য অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর | বৈষ্ণব পরিবারের 

5 ও ভক্তির ভাব তাহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাহার 
প্রভাবে ব্রাহ্মঘমাজে ধীরে ধীরে খোল করতাল লইয়! 

ভাবে উন্মত্ত হইয়া! ভক্তি সঙ্গীত নন্বীর্ভন করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। 
১৮৬৮ খুষ্টাে কেশবচন্ত্র দেন ভারতব্বায় ব্রন্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন 

করিলেন। এই সময় মহর্ষি প্রণীত উপাসনা-প্রণালীর কিছু পরিবর্তন 

করিয়া সংস্কত গ্লোকগুলির অধিকাংশ বর্জন করিয় 

১০০ কেশব একটা পৃথক রকমের উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন 
করিলেন। এই সময় আর একটা নূতন ভাব দেখা 

দিল। এই বদরের উৎসবের দিনে নগরের রাজপথে পথে ব্রাহ্মগ 

স্বর্ন করিয়া লোকের মন স্পর্শ করিয়াছেন 1 বধ উদ উপলক্ষ 

এখনও এরূপ প্রথা চলিয়া আমিতেছে।. 
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১৮৬৭ ঘটার ২২শে নবেম্বর এক সভায় ব্রাহ্মগণ “ত্রাঙ্গদিগের বিবাহ 

পদ্ধতি আইন সঙ্গত কিনা” এই বিষয়ে বু আলোচনা করিলেন। ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন বিবাহ প্রণালীর মধ্যে ব্রান্মবিবাহ বলিয়া কিছুই ছিল না। 
এস্থলে আইন অগ্রা্থ করিয়৷ বরা্গবিবাহ নিরাপদ নহে ইহা অনেকেই 
বুঝিযীছিলেন। কেশব ইহ) আইন সঙ্গত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। | | 

সিমলাঁয় যাইয়া কেশব বড়লাটের আইন সভ্য ৪1: 17901 119125এর 

(1,981 001))91) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তীহাঁর সহিত কথোপ- 

কথনের ফলে কৌন্সিলে তিনি ৭8119 17977506011, উপস্থিত 

নকরিলে। ব্রাহ্মদিগের জন্ত বিশেষভাবে কোনও আইন হওয়া কঠিন, 
কারণ ব্রাহ্ম বলিতে পরিস্কার করিয়া কোন্ শ্রেণীকে বুঝায় আর কাহাকে 
বুঝায় ন! তাহা ঠিক করা'যায় না। সুতরাং সাধারণ তাবে প্ররূপ একটি 
আইন হওয়া তখনকার মত শ্রেয় মনে করা হইল। ১৮৭২ খৃষ্টান 

৩ আইন পাঁশ হইয়া গেল। এই আইন অন্ুমারে ১৪ বৎসরের নিম্নে 

কোনও বালিকার বিবাহ হইতে পারেনা । বর ও কন্ঠার সম্মতিক্রমে 

বিবাহ হওয় প্রয়োজন। অসব্ণ বিবাহ এই আইন 
অনুসারে সঙ্গত, বহ-বিবাহ নিষিদ্ধ ও বিধবা 

| বিবাহ অনুমোদিত হইল। আইনত; এইরপে 
নিরাপদ হইয়! ব্রাঙ্মগণ তাঁহাদিগের বিবাহ ব্রাঙ্গ বিশ্বাসগত ৪৪ 
করিলেন। 

এই কল কার্্যের সঙ্গ সঙ্গে কেশব বিজু গৌস্বাী রখ 

কতিপয় ধর্মাবন্ধুর, সহিত নানাস্থানে গমন করিয্না অগ্নিমরী বক্তৃতায় ও সঙ্গীতে 

সকলকে মধ করিয়। ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিতে লাঁগিলেন। 
এইরপে ব্রাহ্মধর্ম ক্রমে বিভৃত হইতে লাগিল। এখন 

হইতে বিশেবকাধে করেফনকে চা রূপে সির্দিট করা হইল। তীহারা 

১৮৭২ সালের 

৩ আইব। 

অমপকাযী চার | 
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্রা্বর্মর পতাকা হস্তে বিডির স্থানে গন করিয়া ধম প্রচার করিতেন | 
অদ্যাবধি এই উদ্দেস্টে কয়েকজন প্রচারক থাকেন 

ব্াঙ্মগণ যাহাতে সপরিবারে একত্রে খাঁকিয়া জ্ঞান ও ধর্মের চ্চায় 

জীবন যাপন করিতে পারেন তাহার জন্য কেশব ভারত-আশ্রম ' স্থাপন 

করিলেন। এততিন্ন ধর্ষীীদিগের জন্ত 'ব্রাহ্মনিকেতন” নামে একটি আশ্রম 

করিলেন” ্ রাহ্মদিগের সকল ব্ষিয়ে মতামত প্রকাশের জন্য ইংরাঁজীতে 

ছিগিয়ন মিরার+, বাংলায় ধতিত নামে একটী পত্রিক! চালাইবার ভার 

কেণব লইলেন। নারীদিগের জন্ত বিশেষভাবে একটা বিদ্যালয়ও খুলিলেন। 

কর্মেষধন তিনি এইরূপে ব্যাপৃত তখন কিন্তু সমাজের মধ্যে কতিপয় 
ব্যক্তি তাহার সকল মত ও কাঁধ্য সম্পূর্ণবূপে অনুমোদন করিতে পারিতে- 

ছিলেন না। আবার ছুইটা দলের স্থষ্টি ইইল। কেশব ও তীহার অনুগত 
ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও কতক পরিমাণে 
রক্ষণশীল ছিলেন। অপরদিকে নব্যদূল স্তীশ্বাধীনতার 

সকলপ্রকাৰ বাধা অপসারিত করিয়! নারীদিগকে পুরুষের সমান অধিকার 
দিতে টাহিলেন। আবরণের অন্তরাল হইতে নারীদিগকে বাহিরে আনিয়া 
তহাদিগকে উচ্চতম শিক্ষ! দেওয়াই তাহাদের লক্ষ্য। কেশবের স্ত্রীশিক্ষার 
আদর্শ তাহীদের যথেষ্ট মনে হইল নাঁ। এই লইয়াই প্রথম বিরোধের 

ঝটিকা উঠিপ। সংস্কারকদল নারীদিগের জা হিন্দু মহিল| কে 
স্বাপন করিলেন ; পরে উহার নাম বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় হই 

ইহা বেখুন কলেজের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ৃ 
এই সকল সামাছিক মততেদ ভিন্ন নব্যদূল আরও ছুইটা বিষয়ে আপত্তি 

করিলেন। তাঁহারা দেঁখিলেন ক্রমশঃ সমাজে গুরু ও অবতীরবাদ প্রবেশ 

করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সমাজে নিত বলিয়া কিছু নাই। একমাত্র 
(কেশবই প্রন্কতপক্ষে সমাজ চাব ইতেছিলেন। স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 
ইহ দেখিয়া ভীত হইলেন। 7. 

বিরোধের স্থত্রপাঁত। 
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 নব্যদল কেশব ও তাহার অন্তর্গত ব্যক্কিদিগের সহিত আলোচনা! করিম 
এই সকলের মীমাংসা করিতে বহু প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কোনই ফল 

.. হইল নাঁ। ইতিমধ্যে রাহ্মগণ জানিতে পারিলেন 

যে কেশবের কন্ার সহিত কুচবিহারের পঞ্চ দশবর্ষী 

নাবালক রানার সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে। 
কন্ঠ।র বরম তখনও চোদ হয় নাই এবং রাজা : ব্রহ্ম নয় তাহা মকলেই 

[নিতেন ; বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইবে না তাহাও শোনা গেল। ইহা শুনিয়া 

কা ধশ ব্রী্ষ গ্রকৃত ঘটনা কেশব্রে নিকট হইতে শুনিতে চাহিলেন। 

কিন্তু কোনও প্রশ্নের উত্তর তাহার নিকট পাওয়া গেল না। 

১৮৭৮ খাষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ত্রাঙ্মগণ 
স্ুনিলেন পৌন্ুলিক অংশ বাদ দিয়া কুচবিহাঁরের পদ্ধতি অন্থদারে বিবাহ 

হইবে। জাতিচ্যুত বলি কেশব কন্তাসমপ্রদীন' করিতে পারিবেন না। 

উহার ভ্রাতা সন্প্রদান করিবেন । এই সকল শুনিয়া ত্রা্ষগণ স্বভাবতঃই 

রুষ্ট হইলেন । | | 

কেশব এই নকল সর্তে আপত্তি জানাইলেও তাহার কোনও অনুরোধ 

রহিল না। নামমাত্র ব্রাঙ্মমতে অনুষ্ঠান হইয়া কুচবিহারের প্রচলিত 
গদ্ধতি অনুদারে বিবাহ সম্পন্ন হইল। 

এই বিবাহই বিরোধের চরম কারণ। তের়িশ জন ব্রান্ধ একটা পত্রে 

স্বাক্ষর করিয়া! কেশবের এই কার্ধ্যের প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন | তিনি 
তাহা অগ্রাহ্থ করিলেন। 

এতগ্যাতীত মন্দিরে আচার্ধ্য হওয়া লইয়াও ছুইদলে বিবাদ বাঁধিল; 
নব্যদল একটা সভা আহ্বান করিয়া এক কমিটি গঠন করিলেন। সমাজের 

বল যাহাতে হজ ইহাই তাহার উদে। মিলন 

কুচবিছাঁয় রিবাহের 
আন্দোলব।, 

৭ বিচে 



১৫৪ |  ভারভপয্িয় 

১৮৭৮ ষ্টাবে টাউন হলে একটা সভা আহ্বান করিয়! নব্যদল “নাধারণ 

ব্রাঙ্গমাজ' নাম দিয় ভিন্ন একটা সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাদের 

প্রধীন লক্ষ্য ছিল যে সমাজের সকল কাধ্য সমাজ 
সর্বসীধারণের মত লইয়। চলিবে। এক নেতৃত্ব কোনও 

ক্রমেই যাহাতে সমাজে স্থান না পায় তাহার জন্য সকলেই বিশেষ সচেষ্ট 
রহিলেন। আনন্দমোহন বন্ধু সমাজের প্রথম সভাপতি, শিবচন্ত্র দেব প্রথম 

সম্পাদক ও উমেশচন্ত্র দত্ত সহকারী-দম্পাদ্ক নিযুক্ত হইলেন। ৪৯ জন 
ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইল, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
মফঃম্বল সমাজ গুলির প্রতিনিধি। 

বিধিমতে সে কমিটিতে নিয়মতন্ত্র প্রণালী গঠিত হইল। সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাজের ইহাঁই বিশেষত্ব যে ইহা! সাধারণ তন্ত্রের 

রধোরণ আগনমাজ। 

নিয়মতন্ত্র। 
উপর প্রতিঠিত, ইহার কোনও কার্য কেবল একজন 

ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে হইবার উপায় নাই। 

১৮৮১ ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (২রা জ্যেষ্ট) সাধারণ 
মন্দির স্থাপন। 

ব্রা্গমমাজের মন্দির স্থাপিত হইল। 
এদিকে কুচবিহাঁর বিবাহের পর হইতে এবং নবাদল বিভিন্ন হইয়া 

আসার দময় হইতে 'কেশবচন্ত্র আদেশবাদের উপর 

বিশেষভাবে জোর দিয়। সেই অনুদারে সমাজের 
কার্ধয চালাইতে লাঁগিলেন। তাহার সম্প্রদায়ের নাম তি করিয়া 

নববিধান রাখিলেন। 

অপরদিকে সাধারণ ব্রাঙ্মগণ নব উৎসাহে, কার্য আরম্ত বিগ 
প্রতিভাশালী যুবক শিবনাথ শাস্ত্রী পার্থিব উন্নতির 

শ্কল প্রলোভন ধর্মের আকর্ষণে বিন! দ্বিধায় 

.. পরিত্যাগ করিয়। আপনার শরীর মন সমাজের কাধ্যে 
লাগাই মিলন সমাজের নিয়মাবলী গ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 

নব বিধান। 

সাধারণ া্গমমাজের 
ৃ কাঠা ক 



ধর্মসংস্কায় ও সংরক্ষণ ১৫৫ 

মন্দির নিরর্ণ, সমাজের পত্রিকা চালান, যুবকদিগের উন্নতি কল্পে প্রাণপণ 
চেষ্টা স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস কলের মধ্যেই তাহার 
হস্ত দেখিতে পাওয়। যাইত। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনদমোহন বস্থ প্রমুখ 

ব্ক্তিগণ যুবকদিগের জন্য “ছাত্রসমাজ' নাম দিয়া একটা সমিতি 

স্বাপন করিলেন । আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক 

বিষয়মকল যুবকগণ যাহাতে আলোচনা করিয়! 

আপনাদের উন্নতিসাধন করিতে পারেন ইহাই ইহীর উদ্দেশ্ত। 

নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য 751)00 00110 01830) বলিয়! 

প্রথমতঃ একটি পত্রিকা বাহির হইত, পরে উহার নাম পরিবর্তিত করিয়া 
[00181) )1688009? রাঁখা হইল । এখনও এ নাম 

দিয় প্রতিসপ্তাহে নিয়মিতভাবে পত্রিকাটা চলিয়া 

আসিতেছে । ইহা ব্যতীত “তত্বকৌমুদী নাম দিয়া | অপর একটী বাঙ্গাল! 

পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্ত্ীশিক্ষা ও স্ত্ীস্বাধীনতার উন্নতি-সাধনের জন্য 

সর্বদা প্রস্তত। নরনারীর সমান অধিকার এই 
মন্ত্র সাধারণ সমাজ প্রথম হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে 

ইহার অনুকূল হাওয়ায় বর্দিত ও শিক্ষিত হইয়! কত নারী সমাজের 
ও দেশের কাজে লাগিয়া ধন্য হইতছেন। নারীগণ ধীরে ধীরে এমন 

কি আচার্যের পদ গ্রহণ করিতেছেন। 

সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ হইতে নানাস্থানে বালক ও 

বালিকাদ্দিগের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় হরি? 

ছাত্রসমাজ 

পত্রিকাদ্বয়। 

সত্রীজাতির উন্নতি । 

বিদ্যালয় স্থাপন । 

হই়ছে। 

এই সকল বাহিক কমের দিক কেবল দেখিলে মনে হইবে এই সমাজ 

শুধু কম' 'লিইয়াই বযন্ত ধর্মের দিক, ইহার তেমন দরদ নয়। আমর! 



উড 4 $  ভারভ-পরিচয় 

র্ দেব্রাছি; যুবক শিবনা থ. পার্ধিৰ উন্নতির দিকে না 
 তাকাইয়। সমাজের জন্য আপনার মন প্রাণ ঢালিয়া 

দিলেন। কেবল বাহিরের কমের প্রেরণায় ইহা সন্তব নয়। ধমেরর 

আকর্ষণ কটা প্রবল হইলে সাংসারিক প্রলোভন ত্যাগ করা সন্তব তাহা 
অনুমান করিতে পারা যা়। শিবনাথ শাস্্রী প্রমুখ কতিপয় ধর্ম বীরগণের 

তেজোমরী বাণীতে দলে দলে লোক আসিয়! ব্রাঙ্মদদাজে যোগ দিতে 

লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উপাঁসক মণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। 

কলিকাতার বাহিরেও এই ধর্মবীরগণ্ণের কাঁধ্য নিম্ষল হয় নাই-_-নাঁনাস্ানে 

অল্নকালের মধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্গদমাজ স্থাপিত হইল । 

সধকমগ্ডলী যাহাতে অন্ুকুল একটী স্থানে থাকিয়া পাঠ সাধন 

ভজনে সময় কাটাইতে পারেন তাহার জন্য সমাজ 

হইতে একটী সাঁধনাশ্রম প্রতি হইল । শিবনাথ 
শাস্ত্রী ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 

সাধনাশ্রমের মূলমন্ত্র “প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্ধ্ে তার সমগ্র রি | 
সমাঁজেরও ইহাই মুলমন্তর। | 

বোস্বাইএর “প্রার্থনা সমাজ” সাধারণ ত্রান্গ গমাজের মি চি ও 
মতে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। 

ধশ্ন প্রচার? 

সাধনাশ্রম। 



আধ্য মমাজ 

ভারতবর্ষের অপৌন্তলিক একেন্বরবাদী ধমপম্পরায়গুলির মধ্যে আর্ধা 
সমাজের নাম বিশেষভাবে উর্লেখযোগা | ভারতের সনাতন ধর্ম যথীদন্তব 

রক্ষা করাতে ও ভারতের আচাঁর, নীতি অনেকাংশে অন্ধ বাথাতে অন্যান্য 

নূতন ধর্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা ইহার প্রতি ভারতবাসীর বিশেষ; হিন্দ 
জাতির আস্থা অধিক বলিয়া মনে হয়; সুতরাং ইহার কার্ধয ও কিঞিৎ 

পরিমাণে সহজগাঁধ্য হইতে গারিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইহার 

প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। 

আর্ক, সমাজের গ্রতিষ্ঠাত। দয়াননদ সরস্বতী গুজরাটের অন্তর্গত সরতী 

নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামে, ১৮২৪ সালে, এক ব্রাঙ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। জীবিত কালে ইহার প্রকৃত নাম কেহ জানিতে পারে নাই। 

পরে জানা! গিরাছে ইহার পৈত্রিক নাম মুলশঙ্কর ) 

ইহার পিতা অন্বাশক্কর একজন অতিশয় নিষ্ঠাবান 

| হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পুত্রের মধ্যে 
ধর্মে একাগ্রত৷ সংক্রীমিত করিবার জন্য পিতার যদ্রের অবধি ছিল 

| মুল্লশ্কর যখন চোদ, বদরের বালক দেই সময়ে শিবরাত্রি 

৫ করিবার জন্য সারাদিন উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণের উদেশো 

পিতাপুত্র অর্থ ইয়া শিবমন্দির যাত্রা করিলেন। দিবসের অনশনে 
শরীর করনত, নিদ্রায় বাক অভিতুত; তথাপি ক্ষুদ্র তেব বালক জাগিয়া 
থাকিয়া মনষ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর. 
হঠীৎ বাদক দেখি একটা ইছুর চুপিচুপি আমিয়। শিবলিঙ্নটকে বিশেষ 

|. করিতেছে; হখন দেখিল. ইহ! গরীণহীন, ইহার ভ্রৌধ 

প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত 

ইতিহান। 



অপরাধির শীস্তিবিধান করিতে একান্তই অসমর্থ তখন নির্ভয়ে ইঁদুর 

দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে আর্ত করিল। বালক স্বভাবতঃই সকল 

বিষয়ে বুদ্ধি্ঁরা বিচার করিয়। গ্রহণ করিত ও এই ঘটনা তাহায় প্রচলিত 
ধমসংস্কারে আঘাত করিল। এই সামান্য ঘটন! £ইতেই তাহার পৌত্তলিক 
পুজার প্রতি আস্থা বিনষ্ট হইয়া গেল। পিতার অশেষ অন্ভরোধ ও 
আদেশে বালকের মন পরিবর্তিত হইল না। 

অশেষ নিষ্যাতন ভোগ করিয়। আরও কয়েক বৎসর তাহাকে গৃহেই 
থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে. তাহার একটা বোন্ মার! যান) 
এই বোন্কে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। ইহার মৃত্যুতে 

- অত্যন্ত আঘাত পাঁওয়াতে তাহার মনে মুক্তির সন্ধিৎংসা! জাগিল। 

একাকী থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্মের রন আস্বাদন করিবেন ও জনমানবকে 

তাহার ফল বিতরণ করিবেন ইহাই তাহার আকাজ্ষা। পিতামাতা 
ত্মীযস্বজন তাহাকে বিবাহ দিয়া গৃহী করিবার সঙ্কন্ন করাতে গৃহে বাস 
করা নিরাপদ নর বুঝি তিনি গৃহের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরদিনের 
মত তাহা ত্যাগ করিয়। চলিয়। গেলেন । | | 

: গৃহত্যাগের পর কয়েক বৎসর তিনি নিজ্জনে সন্তাসব্রত পালন করেন ॥ 
ততপরে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে 

... বোস্বাই মহরে আসিয়া ১৮৭৫ খষ্টান্বে আর্য্য সাজ 
মি মা প্রতিঠা করিলেন। সন্তাদ পালনের সময়েই মূল- 

. শঙ্কর তাহার গুরুর নিকট হইতে “দক্নানন্দ সরস্বতী, 
নাম পাইয়াছিলেন। দর়্াননোর নাম পূর্বেই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া 

-পড়িগাছিল। নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় বহুদংখ্যক লোক তাহার 
প্রভাবে এই সমাজভুক্ত হইলেন। সমাজের দশটি মুত স্থির করা 

. হইল-_-এই মন্গুলিতে দীক্ষা লইয়া পমাজে প্রবেশ করিতে পারা যায়। 
: ১৮৭৭ সালে দয়ানদ লাহোরে যান। এইখানে তিনি পূর্বাগেক্ষা 



আরা লান্ ১৫৯. 

অধিক উৎাহ ও ও সাত লাভ করেন। লাহোরে যে সমাজ স্থাপন 

ৃ _ করা হইল তাহাই প্রক্কৃতপক্ষে আধ্য সমাজের কেন্দ্র- 
লাহোরে সমাজ স্থাপন। 

স্থল হইল। এই স্থানে পূনর্বার দশটা মন ু্পষ্ট 
ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এখন হইতে রীতিমত সমাজের কায আরম 

হ্য়। নর 

মন্গুলির মধ্যে ধম সমাজ ও নীতির উ্ ড়া নিহিত। অজ্ঞান 

ও অকল্যাণ দূর করিয়া! সমগ্র মানবকে জাতিনির্ধিশেষে ধর্মের আলোক 
দান করাই আর্ধ্য সাজের মূলমন্ত্। সকল প্রকার জনহিতকর কার্যের 
মূলে ও এই মন্ত্র। | 

মন্ত্র দশটার গ্রথম দুটাতে আর্য সমাজের ইশ্বর সম্বন্ধে মতের আভাস 

যা যায়। জগৎকারণ ভগবাঁন্ সর্বশক্তিমান্, অদীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী 
সকল জ্ঞানের আধার, গ্যাঁয়বিধাতা, আবার পুর্ণ 

প্রেমময়, দয়াময় জীবের আরাধ্য একমাত্র তিনিই। 

এইমতে একেস্বরবাদী দকল ধমরশ্প্রদায়ই সায় দিবেন। কিন্তু ইহার 

সহিত আরও ছুইটা মত আধ্য সমীজস্থ ব্যক্তিগণ পোষণ করেন। দয়ানন্দ 
মহাপঙ্ডিত ছিলেন, তিনি বেদে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। 

বেদকে তিনি সকল জ্ঞানের খনি বলিয়। মনে করিতেন এবং ইহা অত্রান্ত 

বলিরা স্বীকার করিয়াছেন। সকল আর্ধযই মনে করেন বের্দ ভ্রান্ত 

সকণ জ্ঞানের আকর। তৃতীয় মন্ত্রে আধ্যগণ ইহাই স্বীকার করিয়া লন 
এবং শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে বেদ পাঠ করিবেন এই প্রতিজ্ঞাপাশে 

আবদ্ধ হন। দ্বিতীয়তঃ আধ্যগণ কর্মবাঁদে আস্থাবান। কমহেতু জীব 

পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করে এবং এইন্ধপে উন্নত হইতে উন্নততর জনম প্রাপ্ত 

হয় ইহাই তাহাদের ধারণা! 
ভারতীয় অন্ান্ত একেশ্বরবাদী « ধর্ম সম্রদায়ের সহিত আর্য সমাজের 

একযোগে যুক্ত হইবার প্রয়া কয়েকবার কর! হইয়াছিল কিন্ত বেদের 

ধর্মমত | 



বিডি. কোর 

ভদ্রান্তত! ও কর্মবাদে বি এই দুইটি বিশেষ মতের জন্তই তাহা সম্ভব 

নহে। 

আর্য সমাজের আরাধন এরথালীর মং মধ্যে রা প্রথমে ব্দে দ মন্বোচ্চারণের 

সহিত হোম একটা প্রধান অঙ্গ। হোম সমাপ্ত হইলে যথাবিধি আচার্য 
উপদেশ ও প্রার্থনা করেন। জাতিনির্বিশেবে যোগ্য বিনা [ত্রেই 

আার্যের কাঁধ্য করিতে পাঁরেন। 

কালক্রমে আধ্যদিগের মধ্যে কযেকটী মতভেদ উপছি সত হয়। একদল 

বলিলেন নিরামিষ আহার সর্বতোভাবে শুদ্ধ থাকিবার কট উপার; 

এই মতান্গদারে তাহারা মতস্ত মাংদ সম্পূর্ণভাবে 
বর্জন করির! চলিতে লাগিলেন। অপর পক্ষ নিরাঁম্য 

ভোজনের প্রয়ৌজনয়তা বোধ করিলেন না। এইরূপে দুইটা দলের সৃষ্টি, 
হইল। .ক্রমশঃ আরও একটা ব্যিয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

একদল দরয়ানন্দের সকল উক্তি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, অপরদিকে 

অধিকতর স্বাধীনচিন্ত আর্ধ্যগণ তাহাতে অনম্মত। আপনার স্বাধীন 

বদধিদ্বারা সকল বিষন্ন বিচার করিয়া গ্রহণ কর! কর্তব্য ইহাই তাঁহাদের 

মত। এই বাদ প্রতিবাদের ফলে ছুইটা বিভাগ হর উন্নতিশীল বাহার] 

স্বাধীন চিন্তা ও স্থাবীন কর্মের প্গপাী-_রক্ষণণীল দল ধীহার! 
সর্বতোভাবে দয়ানন্দের উক্তি অন্ুপরণই শ্রেয়; মনে করেন্ু। নিরামিষ 
ভোভীগণ স্বভাবতই রক্ষণশীল দলভুক্ত হইলেন ও টি উন্নতিশীল 

দল বৃদ্ধি করিলেন। যাহা হউক প্রধানতঃ ছুইটা বিভাগ হওয়াতে ছুইপক্ষ 

বিভিন্নভাবে শিক্ষা বিস্তারের আয়বোছন করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল, 

আরাগন ১৮৮৯ খৃষ্টান লাহোরে দর়ান্দ আ্যাংলোবেদিক. কলেজ” 
নাম দি এক কলেন্ স্থাপন করেন। এইখানে আধুনি নক শিক্ষার 

আবরশান্যাী শিক্ষার ব্যবস্থা করা করা হইয়াছে। 
অপরদিকে রক্ষণণীন শীল আধ্যগণের উদ্বোগে ২৯৫২, 

মততেদ ও বিভাগ । 

শিক্ষণ খা ॥ 



সালে হহিহাডে: কাং ড়া চিলি গুরুকুল বগা স্থাপিত হয়। 

ক্রমশঃ বারাণনী বৃন্দাবন ও অত্যান্ত স্থানে গুরুকুল .বিগ্তাল়: স্থাপিত 

হইয়াছে। ইহার উদদেস্ঠ প্রাচীন হিন্দু আদর্শ অন্থসারে বালকদিগকে" 

শিক্ষাদীন। “গুরুকুলে” বাস করিয়া ছাত্রের সকল প্রকার কর্তব্য সাধনের 

সহিত বিগ্কালাভ করে। আধ্য সমাঁজের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পালন, 

কর! এখানকার ছাত্রদের একটা বিশেষ কর্তব্য | | 
আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি পুরোহিতগণ জাতিদ্বারা নির্বাচিত হন না-_ 

যোগ্যতাই একমাত্র নির্দেশ। জাতিভেদের শৃঙ্খল আর্ধাগণ সম্পপরূপে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন । আর্ধ্যসমাঁজের মত শুধু মুখে 
বলিয়াই তাহার! ক্ষাস্ত হন নাই--সামাজিক অনুষ্ঠান 

দ্বারা তাহা প্রচলিত করিবার জন্ প্রয়াস পান। দ্বিজ পদ পাইবার 
পূর্বে অপেক্ষাকৃত নিষ্নজাতীয় ব্যক্তির তিন দিন কেবলমাত্র ছুগ্ধ পান 
করিয়! থাকিতে হয়) নির্দিষ্ট দিবসে যথাবিধি, বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া! সব* 
সমক্ষে তাহাকে উপবীত দান করা হয়। এই প্রকার অনুষ্ঠানকে 

শদ্িক্রিয়া বলে। কেবল অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্াক্তিগণকে উচ্চ 
পদ্বীতে উঠাইগ়্াই আর্ধাসমাজ সন্তষ্ট নহেন ? অশ্পৃষ্ঠ নিরষ্ট জাতিগুলিকে 

সমাজে স্থান দানু করিতে তাহারা সর্বদাই তৎপর | এইরূপ নিকষ্ট হেয় 
জাতির মধ্যে আর্যাদমাজ কার্ধ্য করিবার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত । উাহারা 
মেখ, বলিয়া এক অশ্পৃম্ত জাতিকে শু্ধিক্রিয়া দ্বারা 'আর্য্য করিয়! 

লইয়াছেন। 
সনাভন উদ সামাজিক আবর্শগুলিকে পুনরায় সম্তীবিত করিনা 

জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সহসা মনে হয় নারীগণের প্রতি সন্থান, 
যেন ভারতবামী আজকাল চন: দিতে মিখিতেছে। কিন্তু অবরোধ 

সমাজ সংস্যার। 



ৃ ১৬২ ভারত-্পরিচয় 

মর্যাদা পুনজীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্তান্ত উন্নতিশীল ধর্ম 
অন্্রদীয়ের স্তায় আর্ধনমাজ স্ত্রী-্কাধীনতা ও স্ত্ীশিক্ষার পতাকা হস্তে 
ধারণ করিয়া সকলগ্রকার প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ 
করিতেছে । আর্য সমাজস্থ বহুসংখ্যক নারী অধুনা জ্ঞানে বার্যযে মত্ডিত 

হইয়া সমাজের শ্রে্টস্থান অধিকার করিয়াছেন। 
সী স্বাধীনতা-প্রিয্স আধ্যগণ স্বতাবতই বাল্যবিবাহ দ্বণা করেন। 

যথে শিক্ষালীভের অবসর দিবার জন্ত যোল বৎসরের পূর্বে কন্ার 
বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ। অপরদিকে ২৫ বৎসরের নিয়ে কোনও ব্যক্তির 
বিবাহ আর্ধ্যসমাজে মনোনীত নহে । বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির রুচিকে 
সম্মান প্রদর্শন করিয়। দ়ানন্দ বিভিন্ন প্রকার বিবাহের রীতিই স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। আর্ধ্যসমাজের মধ্যে বিবাহের পূর্বে উভয়পক্ষের 
পরম্পরের সহিত দেখ! করিবার রীতি প্রচলিত আছে। স্বামী বা স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর কাহারও দ্বিতীয়বার বিবাহ সাধারণত: আর্যামাজ পদ 
করেন না। 

গ্রয়ৌজন হইলে অবস্থা বিশেষে স্বামী বা রী বত মান থাকিতেও 

কিছুকালের জন্ত অপর একজনের সহিত বাস করিতে পারা যায় এইরূপ 
একটা সামাজিক নিয়ম আর্ধ্যসমাজে আছে। “নিয়োগ বিধি অনুসারে 

এইপ্রকার কার্য সমাজে নিন্দিত নহে। বিধি থাকা সত্বেও কিন্তু 
আঁধ্যদের মধ্যে এইরপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 

জনহিতকর কার্ধ্য আর্ধ্সমাজের যেরূপ 

উদ্যম ও উৎদাহ তাহা | অতীব প্রশংসনীয় | 

| ছক ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্যাধি। ৷. দরিদ্র ত তের অন্নাভাঁৰ স্পূর্ণ- 
ভাঁবে মোচন করার কল্পন! বৃথা বেসরকারী যে সব দেশীয় অনুষ্ঠান 
ছুতি্ মৌচনের জন্য [বিধিমতে চে করেন: আধধ্যদমাজ তাহাদিগের ৷ 

অগ্রণী। ১৮৯৯ সালে ভুরি যখন, দেশকে শূন্য করিয়া ফেলিতেছি ল্. 

জনহিতকর কাধ্য। 



মুদলমান ধম সঘাজ সংস্কার, ১৬৩. 

তখন দেশীয়দিগের মধ্যে আর্ধ্যদমাজই ছরতক্ষপীড়িতদদিগের সাহায্যের জন্য 
প্রথম কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এইরপে ক্রমশঃ বিস্তৃতভাবে অভাব- 

ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্ত আর্ধযসমাজ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
বিনামূল্যে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা ও উষধপ্রদান, পীড়িত অক্ষম 
ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রুযা ও মৃতব্যক্তির মৎকারের জন্ত আর্ধ্যসমাঁজে বিশেষ 
বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে । এই সকল জনহিতকর প্রতিষ্টানগুলির কত কত 

প্রয়োজন তাহা বলাই বাল্য । এই দিক দিয়! দেশের অভাব মোচনের 

জন্ত আর্ধ্যসমাজ যাহা করিতেছেন তাহা৷ অনুকরণীয় । | 

পূর্বেই বলিয়াছি অপৌত্তলিক ধর্মসম্পরদায়গুলির মধ্যে আধ্যসমাজ 
ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দু ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত অধিক 
লাভ করিয়াছে ; তাহাঁর কারণ আর্ধ্যসমাজ দেশের লোকের সহিত 

অধিক যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছে। অন্যান্ত কারণের মধ্যে 

তাহাঁর একটা কাঁরণ বোধ হয় ইহা প্রাচীন নামটা ত্যাগ করে নাই। 
আধ্যনামের সহিত ভাঁরতবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা সন্ত্রম জড়িত আছে 
তাহাতে এই নামটা রক্ষা করার জন্য হয়ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে 

আরধ্যমমাজ ন্বদেশবাসীর শদ্ধা আকর্ষণ করিতে সঙ্গম হইয়াছে। 

মুসলমান সমাজ সংস্কার 

 ফুফলদানদের রাজ্য হারাইবাঁর কারণ কেবল টন নহে। 
ডা রঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অজ্ঞতা 

ব্ংণ শতাব্দীর পু দে তা মতা হিন্দ মুদলমান উভয়ের সমান ছিল। 
ও. ০ বাহিরের পৃথিবীর জান ছিলনা বলিলেই হয়) 

জানবিজ্ঞান অন নও মূঢ ধারণার উপর প্রতিষিত-ছিল । 1. অধযযুগের 

মুলমানী জানের ধারার চিহ্ন গত 'শতাবীতে আদৌ, পাওয়া যায় না। 



২৬৪. ভারত পরিচয় 

ৃহন জানের আনোতে মুমবমান টি সন্এ সিকিহ 
_ অবশেষে বাহিরের আঁঘাত..এই সমাজকেও ক্পর্ন করিল। 

.. সৈযদ আহ্মদ্ থা রাজা রামমোহন রায়ের স্তায় মুসলমান সমাজের 
: কল্যাণের জন্ত তাঁহার জীবন উৎসর্ন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর 
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| ধার কারা দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা 
বুঝিবামাত্র তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 

কথা হার ্ বধর্মবলম্বী লোকদ্দিগকে বলিতে আরম্ত করিলেন। 

_ তিনি ইংরাজী বিগ্কালয় স্থাপন করিলেন এবং নানা উপায়ে বুঝাইতে 

চেষ্টা করিলেন যে পশ্চিমের জ্ঞানালোক ছাড়া টনি 

১৮৬৯ ষালে তিনি ইংলণ্ডে তাহার পুত্রকে লইয়া গমন করেন ও প্রায় 

দেড় বংসর কাল ঘ্েখাঁনে বাস করিয়া সেখানকার বিদ্যাপীঃগুলি 

বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন | দেশে আসিয়া তিনি সমাজ 

_ সঙ্কারের জন্য তহজইব. উল অখলাঁক্ নামে এক পত্রিকা 

 প্রকীশ করেন | এরই পত্রিকায় মুসলমান ও যুরোগীয়দের একত্র ভোজন 

বিষয়ে (অথাগ্ কিছু না থাকিলে) ও মুফলমানদের সামাজিক র্ষপশীলত। 

বিষয়ে লিখিতে লাগিলেন মুসলমানের! তাঁহাকে একঘরে করিয়া 

_ সমাঁজচ্যুত করিল এবং তীহাকে হত্যা, করিবে বলিয়াও ভয় দেখাইল। 

_.. তীহার শেষ্ঠ কাঁজ হইল আলিগড়ের কলেজ স্থাপন। এখানে 

 ছাত্রঙ্ঈণকে বিলাতের অস্মফোর্ড, কেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সায় মানুষ 

করিতে হইবে ইহা হইল তাহার উদ্ে্। মুদলমান ধর্মের 

7 আনিগড় 5 সাই; ধানে বিগাইযার হা হইল 
| একজন জানী বিচচ্দণ মৌলবী বিদ্যার্থীগণের 
 ধ্দনীতি শিক্ষার, জন্তু নক আছেন।, শিয়া সী বুজানানাহ, 
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পূর্বে ধর্মতিস্ব সন্ধে উপরেশ দেওয়া হয়। : করেজের মসজিদে : 
ছাত্রেরা উপস্থিত থাকিতে বাধ্য এবং রমজানের সময়ে উপবান করিবার 
জন্ত বলা হয়। এ্রথানকাঁর শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা' বৈদেশিক ভাব ' 

বথে্ট পরিমাঁণে পাইতেছে। | 
১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষার কনফারেন্স স্থাপন 

করেন। ইহার অধিধেশন প্রতি বদর এক 

| এক সহরে হয়। গত কয়েক বৎসর হইতে 
মুসলমান মহিলাদেরও একটি অনুরূপ এই দভ| হইতেছে। 

মু্লমান ধর্ম সংস্কারে সৈয়দ পশ্চাৎপদ হন নাই। মহন্মদের ধর্ম 

মতকে দেশ ও কালোপযোগী করা ছিল তাহার উদেঠ। দেশোই 
গযোগী অনেক মৃত ও বিধান কোরাঁণের সহিত আছে; .সে 

গুলির সহিত বর্তমানের জ্ঞান বিজ্ঞানকে 
| | খাঁপ খাওয়ায় না লইতে পারিলে মুদলমান 

ধর্ম ছুর্বল হইয়৷ পড়িবে । তিনি খুষ্টিয় ধর্ম গ্রস্থের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
দ্বখাইতেন এবং কোরাঁণ ও বাইবেল উভম্ন গ্রন্থে মানবীয় ও দৈধভাব , 
রি সমাবেশ হইয়াছে মনে করিতেন | তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন 

এবং যুক্তির হুক্্ পথ দিয়! ধর্মকে বিচার করিয়া ল্রইতেন। সৈয়দ 
গভ্ণমেন্টের দ্বার! তর উপাধিতে ছুষিত হন ও বড়লাটের সভায় মস্ত ৃ 

মনে।নীত হন। - 

তাহার যুক্তিবাদ বত মানে মৌলবী চিরাগ ডি ও আমীর নি 
সাহেব দেশময় প্রচার করিতেছেন। ষষ্ট শতাব্দীর ইসলাম ধম উনবিংশ 
বা বিংশ শতাব্দীতে ভারতের পরিবতিত রাজনৈতিক ও মঘাঁজিক আবার 
সহিত কোনে। প্রকারে মিলিত হইতে পারে না। সেইজন্ত আমীর. 
জে সাবা লি পুর কাশ করাতে 

মুসলমান শিক্ষা সমিতি । 

ধর্ম সংক্কার। 



১৬৬ 

তাঁহাদের ধর্মকে নূতন করিয়া পাইতেছেন ও নৃতনভাঁবে বর্তমানের 
উপযোগী করিয়া প্রচার করিতেছেন । কিন্তু এই উদার নীতি সাধারণ 

অশিক্ষিত মুন্লমানে গ্রহণ করে নাই এবং ইহার বিরুদ্ধে ঘোর 
প্রতিক্রিয়। চলিতেছে । 

পাীরধর্ম 

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ত্রাঙ্মসমাজের নেতৃগণ যেরূপ ভাবে 

হিন্দুধর্ম ও সমাজকে শোধন করিয়া বিশ্বমানবের ধর্মরূপে প্রচার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচন 
করিয়াছি। এইরূপ ভাবের সংস্কার পার্সী ও সুবমানদের মধ্যেও 

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায়। | 

পাসীদের সহিত বৈদিক আর্ধ্যদের খুব যোৌগছিল) বৈদিক তাযা 

হারার পাঁসীদের আবেস্তার ভাঁার সহিত যথেষ্ট 

দের মতভেদ ও বিচ্েদে। মিল আছে। উভয়ের দেবতাদের মধ্য 
নামের ও স্বভাবের সাঁদৃগ্ত দেখা যার। 

এককালে এই উভয় শাখা একত্র বাঁস করিতেন, তারপর ধর্ম সন্বন্ধীর 
মতদ্বৈত হওয়ায় ইহারা পৃথক হন। পারসীকদের প্রধান দেবতা 
অহুরমজদ | বিরোধী হিন্দুআর্য্যেরা এই অন্ুরকে দ্বণা করিতেন। 

সোঁমরস বৈদিক লেকের! মাদক রসে পরিণত করিয়া পান করিতেন) 
পারসীকেরা ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এইরূপ মতভেদের ফলে 

তাহারা পৃথক্ হইলেন। পারসীকেরা আর একটি জিনিষকে স্বীকার 

করিতেন দেটী হইতেছে অনুর মদ ব্যতীত আর্ একটা ছুষ্ট শক্তির 
অস্তিত্ব; তাহাকে তাহার! 'অহিমণ' বলিতেন। এই দয়তানকে হিন্দুরা | 

কখনো! স্বীকার করেন না-বুদ্ধদেবের "নার" কেহ কেহ যনে করেন, 



এই পারসীক সয়তানের রপাত্তর ৷ খম খুষ্ট পূর্বশতাবদীতে জরধুস্থ, 
নামে জনৈক খষি পার্সী ধর্ম সংস্কীর করিয়। নৃতনভাবে প্রচার করেন) 

সেইজন্য পার্সীদের ধর্মকে জোরায়াষ্টীরের ধর্ম বলে। আদিম পারসীর| 

পারন্তে বাস করিত বলিয়া তাহার| ইতিহাসে গারদিক নামে খ্যাত। 

মুমলমানদের দ্বারা পরাভূত হইলে অধিকাংশ পারসী ইস্লাম 'ধর্ম অবলম্বন 
করে। যাহাঁর! ্বধর্ম ত্যাগ করে নাই, 

তাহারা ৭১৭ খুষ্টান্দে ভারতের গুজরাট 
অঞ্চলে আশ্রয়ের জন্ত উপস্থিত হয়। সেই অবধি পার্সীরা ভারতের 
লোঁক--ভারতের সখ দুঃখের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ জড়িত।. 

_উনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে পারসীদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা 

কোনো অংশে ভাল ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বহুশতাঁন্দী বাস করিয়া 
পাসীদের ভিতর ক্রমে ক্রমে নারী অবরোধ, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, 

প্রভৃতি প্রথ! প্রচলিত হইতে আরন্ত করে। হিন্দু পূজা পার্বন 
ডা ও বংশানুগতিক পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া পার্সীরা প্রাচীন 

ধ্বংস করিতে বঙিয়াছিল। অনেকে আঁবেস্তার (ইহাদের প্রাচীন 

ধর্ম গ্রন্থ) কোক মুখ্ত করিত কিন্তু তাহার অর্থ অধিকাঁংশেই 
জানিত না । 

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতা্দীর প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খুষটীন 
আঁক্রমণ সমভাবে ভারতের সুপ্ত মনকে 

| _ জাগাইয়া তুলিল; ১৮৪৯ অবে পাঁসীধের 

ছেলেমেয়েদের জন প্রথম বিগ্বালয় স্থাপিত হয়। ইহার ছুইবতসর পরে 

রহমৈ কজ ন়মূলন্ সভা! বা ধর্ম সংস্কার সভা! প্রতিষ্িত হয়;_দাঁদাভাই 
নোরজী তখন যুবক, তিনি, ওয়াচ, পি শিক্ষিত  খারনীকেরা 

4 দি ৯ 

বি ঘা টা 

প।রসীকদের ভারতে আগমন। 

সংহ্কার ও সংরক্ষণ 1 



নি ভাঁক্স চ 

আস্ত করিলেন। বক্তৃতা করিয়» সভা আহ্বান করিয়া, সাহিত্য প্রচার 
করিয়া তাহারা পার্সী মীজকে ক্্ধ করিয়া তুলিলেন। গৌঁড়া গার্সীরা 
খুবই প্রতিবাদ করিল-কিন্তু এ সত্বেও উহাদের কাঁজ ভালই 
চলিয়াছে। 

| পারসীদের ধর্মপুস্তক আবেন্তা টা বহুকাল 'হইতে অধীত 
হইতেছে । কিন্তু এই সমাজের লোকেরা 

ূ তেমন করিয়! অধ্যয়ন কখনো! করে নাই । 

কামা নামক জনৈক পার্সী সর্বপ্রথম যুরোপে গিয়া আবেস্ত|! অধ্যয়ন, 
করেন। দেশে আসিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে তুলনামূলক ভাঁষাতত্বের 
সাহায্যে আবেন্তা অধ্যয়ন আঁরস্ত করেন। তাহার ছাত্রদের মধ্যে ভরুচা, 

অস্কেলে সরিয়া, কংগ! বিখ্যাত । 
_ ইতিমধ্যে ইংরাজী শিক্ষা গরচারের সহিত ইংরানী ভাষাও পারদীক- 
দের মধ্যে প্রবশে লাভ করে। তাহার ফলে এই সমাঁজের মধ্যে 
বৈদেশিক হাঁবভাঁব ও আদর্শ এমনিভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে পার্সীরা 
্রাচীনের ভালটুকু হইতেও অনেক দূরে পডিয়াছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে 
তাহাদের মনকে এমনভাবে গ্রাস করিয়াছে যে ধম ও আধ্যাত্মিক বন 
ব্যবহারিক জীবন ইহতে অনেক পিছাইয়া গিয়াছে । 1 

পারদীকদের মধ্যে বি, এম, মালাবারীর নাম তারতের রব 
. পরিচিত। তিনি ভারতের : নারীজাতির 

উন্নতির জন্য তাহার সকল শি নিহোবিত 
করিয়াছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে দহলা নামে একজন পুরোহিত 
যুরোপ ও আমেরিকায় পারসীধর্ম ও ভাষা অধ্যয়ন করিয়। আনিয়া কার্থো 
নিশ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পার্সী-ার্শনিক পুস্তক: বিদেশেও আদৃত 
হইয়াছে। তিনি জর বিশ্বানীগণের এক কন্কারে্দ স্থাপন করিযা- ্ 
ছেন। ১৯১* সনে ইহার প্রথম অধিবেশনে রক্ষণূীল ও উদার দলৈর 

অবেস্ত। চীন 1 

| এত মান আলোলন । 



১৬৯ 

মধ্যে ভীষণ অশাসতি হয় টিন নিজিরনিনীা উ্ণভা 
কমিয়া আসিয়াছে দেখাযায়। এই সব সভায় কতকগুলি প্র্তাব গৃহীত 

হয় এবং ইহার অনেকগুলি কৃতকাঁধ্যতার সহিত কার্যে পরিগত হইতেছে । 
্রন্তাব--১ পার্সীধর্ম প্রচার, ২ পপ্রিকা মস্কার, ৩ পার্সী পুরোহিতদের 
শিক্ষা, ৪ শিল্পা ও টেক্নিকাল শিক্ষা, ৫ ৩৫ জন ডাক্তারকে দিয়া 

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের শরীর পরীক্ষা, ৬ দরিদ্র সেবা, শালা স্থাপন, 
৮ কৃষির ব্যবস্থা | 

এই উদ্দার পন্থীদের মধ্যে ডাঃ দহলা, স্তর মেহটা, গর দিন্শ পেট, 
বিখ্যাত ভাতা পরিবার, ডাঃ কাটুরকের নাঁম উল্লেখ যোগা | 

শিবনারাঁয়ণ পরমহংস 

শিবনারায়ণ পরম্হংস ১৮৪০ সালে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। 

শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাঁহা তিনি কখনো পান নাই; তবে 
নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা! অনেকে 

অন্ুপরণ করিতেছে । বাঁরবছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হন ও দেশ ভ্রমণ 

কালে প্রথম কয়েকবংসর কেবল জিজ্ঞান্নু ভাবে কাটান; পরে কেহ 

তাহাঁর কাছে আসিলে তাহার ধর্মমত ব্যক্ত করিতেন। কলিকাঁতার 
বিখ্যাত এটর্৭ণী বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিবনারায়ণ 

পরমহংসের প্রধান শিষ্য | ১৮৮৮ সালে তীহার সহিত মোহিনী বাবুর প্রথম 

পরিচয়। তিনি তাহার উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিয়া বাংলায় “অমৃত 

সাগর' নামে এক রহাকারে মুত করেন। ১ ১৯৭ মালে; ইংরাজীতেও 

একখানি বই লিখি বিলাতে পাইয়াছিলেন 17. ২ 



নখ ৭৪ 

নানাস্থানে তাহার ভ্ত শিষ্য অনেক আছে। তিনি. বলেন ঈশ্বর 
জ্যোতিতে প্রকাশিত এবং তাহার ইচ্ছা সর্ব বিষয়ে প্রবল । দয়ানন্দের 
তায় তিনি হোম ও যাগে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার শিল্তেরা এগুলি 
যথারীতি পালন করেন। তিনি দয়ানন্দের স্তায় প্রতিমা পূজার ঘোর 
বিরোধী ; তাঁহার মতে দেবদেবী পূজার ফলে কেবল যেব্যক্তি বিশেষের 
পতন হয় তাহা নয় প্রতিমা পুজক জাঁতিরও সর্বনাশ হয়। মনুষ্য পুজ। 

ব! অবতারাদি তিনি মানিতেন না । সামাজিক 

ৰ দিকে তীহার মত খুব উদীর। তিনি জাতি 

ভেদ, বালাবিবাহাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নারীশিক্ষার সমর্থন 
করিয়া বলিতেন যে পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার প্রয়োজন ॥ 

জন্মান্তরাঁদির সহিত মুক্তি বাঁ আধ্যাত্মিক জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে পৃথিবীতে 
একটি ভাষা হউক ও সর্বশান্ত্র হইতে সর্কোৎকষ্ট মত সংগ্রহ করিয়া নূতন 
ধমগ্রিস্থ প্রণীত কর! হউক | 

.. শিবনীরায়ণ পরমহংদ দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ীইতেন বলিয়া 
তাহার প্রভাব বহুদূর পধ্যন্ত অনুভূত হইয়া- 

ছিল। বিহারের দক্ষিণে 'ঈশামশি পন্থি” নামে 

একটি সম্প্রদায় আছে। তাহাদের অধিকাংশই মুচি। ইহারা ছাঁড়া 
কতকগুলি শিক্ষিত সাঁধু এই মতাঁবলম্বী। তাহারা খুষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী 
মিলাইয় বিশ্বাস করে এবং বাইবেল পাঠ করে। প্রতি শুক্রবার তাহারা 
একত্র হইয়া উপাসনা! করে। শোঁনা যায় শিবনারাযণ পরম্হংসের 
এক শিল্তই এই মত ্রব্তিত করেন | 

আসামের কাছাঁড়ীদের মধ্যে “মেখ+ নামে একটি জাতি আছে । 
| শিবনারায়ণের মৃতু কিছুদিন পরে কাঁলীচরণ 

কাছাড় বরমো প্রায় ০ ্ ১ 
07. মে তাহার এক শিশ্ক কলিকাঞ্টা ইইতে 

সামাজিক মত। 

. ধ্বিস্তার। 



১৭১ 

পরমহংসদেবের উপদেশাদি সংগ্রহ করিয়া সার নিত্যক্রিযা নাম দিয় মুদ্রিত 
করেন ও কাছাড়ে লইয়া গিয়া প্রচার করেন; তিনি সেখানে গিয়া 
বলেন এই পথে চলিলে তাহারা '্রাঙ্ম” হইবে (মেঘ উচ্চারণে” বরমো 
বলে)। এই 'বরঝমেগণ আপনাদিগকে পৃথক জাতি বলিয়৷ অভিহিত 

করিতেছে। ইহাদের কোনো মন্দির নাই এবং প্রকৃতির পুজা করিয়া! 
তাহার উদ্দেন্টে ফলমূল নিবেদন করে ও গন্ধপ্রবাদি পোড়ায় । 

কাঁলীচরণ ইহাদের নেতা এবং তিনি পরম্হংসের শি্ঠগণ কর্তৃক 

প্রকাশিত পুস্তকাদি প্রচার কল্পে ব্যবহার করিয়! থাকেন। বর্তমানে 

“মেখ+দের আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। 

আহমদীয় ধর্মমত 

পঞ্জাবে খৃষ্টান ধর্ম ও আধ্য সমাজের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া- 
রূপে এই ধর্মমত দেখা দেয়। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই তিন ধর্মকে 
সমন্বয়ের আদর্শ লইরা এই নৃতন মত প্রচারিত হইয়াছে । 

পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিমাঁন গ্রামে এক প্রাচীন সুফী 
পরিবারে মিজ্জা গুলাম আহমদের জন্ম । তাহার শিক্ষা্দীক্ষা সম্বন্ধে 

আমরা কিছুই জানি না। তিনি তাঁহার প্রচার কার্ধ্য ১৮৯৯ সালে 
আরম্ত করেন) তাহার মৃত্যু হয় ১৯০৮ সালে। 

আহমদ বলেন, “আমি খুষ্ীয় সমাজের প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা ( ঘেসায়া রঃ 
মুদলমান সমাজের মাহদি ও হিন্দুদের শে অবতার কলি। আমার 
আবিভীঁব কেবল, মুমলমান ধম সংস্কারের জন্য নহে, কিন্ত সব শক্তিমান 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় হিন্দু মুলমা ও খুষ্টান__এই. তিন মহাধর্মের উদ্ধার 
5 দার! সাধিত হইবে। আমি খৃষ্টান ও মুদনমানদের প্রতিষ্রুত 

ইন্দুদে 1” আহমদের মতাস্থদারে বীপ্ত ভুগে দেহত্যাগ ? 



১৭২ 

বরন নহি বক মান রস থাকবার পর তাহাকে নামাইয 
উষধাদি প্রয়োগ করিলে তিনি চন্লিশ দিনের পরে আরোগ্য লাঁভ কয়েন 

ও সেখান হইতে ভারতে আনিয়া বাঁস করেন। কারের রাজধানী 
শ্রীগরের নিকটে যুদ্ আসফ নামে কোনো মুসলমানী কবর আছে। 

আহমদীয় মতে ঘুম হী শব্দের অগ্র্ংশ ও অদাফ, অর্থে সংগরহীভা। এই 
কবর যীগুরই কৰর। তিনি কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি হইতে ইহাই 
প্রমাণ করিতে চান যে ভীহার আবিউাবের সময়, তাহার জীবনের 
ঘটনাবলী সবই শাস্্রমত। বীশুর জীবনের সহিত তাঁহার জীবনীর সৌসাদৃগ্ 
আছে; ভারতের সহিত ইহুদীদের আঁবস্থার মিল আছে ইছদীরা 

রোমানদের অধীন, ভারতও ইংরাজদের অধিকারভুক্ত ; ইহাদের নৈতিক 

ও আধ্যাত্মিক জীবনও তৎকালীন রোমানদের তুল্য। এই সব দেখাইয়া 
তিনি বলেন যে থুষ্টের মিসন তিনি পুর্ণ করিতে আসিয়াছেন। 

তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি থুষ্টের স্যার অলৌকিক ঘটনার ছার! 
ভবিষ্যং বলিতে পারেন। শোনা যাঁয় তিনি আধধ্যসমাজের পণ্ডিত 

লেখ রামের মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। লেখরাম খুন 

হন এবং অনেকের সন্দেহ হয় যে একজন মুসলমান জিজ্াস্থভাবে পণ্ডিতের 

সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন_ইহা তাহার কর্ম। কিছুদিন ধরিয়া 

আহমদের এইরূপ ভবিবাদ্বাঁণী বলিতে লাগিল, কিন্তু তাহার বাণী. 

বিশেষ ভাবে কাঁধ্যকারী হয় নাই। অবশেষে ১৮৯৯ সালে পঞ্জাব 

সরকার আহমদকে এই শ্রেণীর ভবিষ্যদবাণী, ও অপরের ্সীয় কোনো! | 

প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ১৮৯৮ সালে তিনি 

প্লেগের এক প্রকার দৈব উধ প্রচার করিলেন। সরকার বুদ্ধি করিয়া 
সেবারও তাহাকে বাঁধা দিলেন। আহমদ বং ১৯০৮ সালে কলেরা! 

রোগে মারা পড়েন। | 

আহমদ তাহার জীবনের শেষভাগে প্রচার করিতে আর্ত করেন 
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ভিন চেয়ে বড়। রাস রং বি রানার 
উক্তি করেন। আহমদের সশ্রদীয়ের প্রধান কেন্ত্র কাদিআনে। 

তাহার কৃতকার্ধ্যতার কারণ তিনি খুব জবরাস্ত লোক ছিলেন__ চারিদিক 
গুছাইয়া ব্যবস্থা। করিবাঁর ক্ষমতা তাঁহার ছিল। আহমদকে ঠিক বুজ্ধরুক 
বলা যায় না, তিনি আত্মসন্মোহিত হইয়া এই প্রকার বালকোঁচিত কর্ম 
করিয়াছিলেন। তিনি “আল্হকম্ নামে একখানি পত্রিকা দেশীয় 
ভাষায় ও ইংরাজীতে "রিভিউ অব্ রিলিজন্” নামে পত্রিকা, ও বনু পুস্তিকা, 
পত্র, আবেদনাদি প্রকাশ করেন। গোঁড়া মুঘলমানেরা এই ধর্মকে খুবই 
নিন্দা করে এবং তাহাদের সহিত কোনো! সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঘোষণ। 
করেন। 
আহমদের শিষ্য হাঁকিম রুউদদীন্ আহমদের ন্যায় মোটেই যোগ্য 

ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে এই সমাজ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শোরাপুর নামে এক স্থানে এই গ্রমাজের 

একটি শাখা ছিল; সেখানকার নেতা অবদল্লা আপনাকে গুরু বলিয়া 
প্রচার করিতেছেন। 

বিলাতে এই সম্প্রদায়ের একটি মন্দির প্রতিষ্টিত হইয়াছে। পুবে 
যেখানে মুসলমানের মস্জি্ ছিল তাহারই নিকটে খোদা কমল্ উদ্দীন 
তাহার প্রচার আলয় খুলিয়াছেন। লঙ হেডলে নামক জনৈক ইংরাঁজ 
আহমদীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে ইহাদের উৎদাহ খুব বাড়িয়াছে 
এবং দিল্লী হইতে ছুইজন মৌলবী সেখানে প্রেরিত হইয়াছেন | 

রাধাসোয়ামী সৎসঙ্গ 

যুক্ত প্রদেশে কিছুকান হইতে লোক চক্ষুর অন্তরালে এক ধর্মমত 
ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসারলাভ করিতেছে রাধানোস্ামি সৎসঙ্ 
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বাষছিরের প্রচারে বিশ্বাস করেন না বলিয়া কখনে| তাঁহার! সাধারণের 
নিকট আপনাদের মত মুদ্রিত পুস্তক ছাঁড়া প্রকাশ করেন না। এইখানে 
মৎসঙ্গ প্রাচীন ভারতের হিন্দুভাব পুর্নমাত্রীয় বজায় রাখিয়াছেন। কেন না 
কোনো সামজিক বাঁ নৈতিক আন্দোলনে কখনে! তাহাদের সহামুভূতি 

পাওয়া যায় নাই, রাজনীতির সহিতও ইহাদের কোন! যৌগ নাই। ইহারা 
একেশ্বরপূজক, গ্রাতিগার বিরোধী ; কিন্তু গুরুকে দেবতা বলিয়া সম্পূর্ণ- 
রূপে মানে। | 

আঁঘগ্রার জনৈক সরকারী কর্মচারী এই মতের প্রবর্তক; তাঁহার 

নাম শিবদয়াল সিংহ ইনি বন্কালি আপন মনে ঈশ্বর ও আধ্যাম্বিক 

জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়! ১৮৬১ সাঁলে আবিষ্কার করিলেন ঘে তিনি 

ভগবানের অবতার। আদি পরমেশখ্বরের নাম কি তাহা তিনি জানিতে 

পাঁরিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে কয়েকজন শিষ্য সংগ্রহ করিয়া 

বুঝাইলেন তিনি মানবদেহে ভগবান্। তীহাকে শিষ্যের! রাধাসোয়ামি 
দয়াল ও সৌয়ামিজি মহারাজ বলিয়া থাকেন। ১৮৭৮ সালে তাহার 

মৃত্যু হয়। হিন্দিতে ছুইখানি বই (একখাঁনি গগ্ভে ) তিনি লিখিয়া 

গিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় গুরুর নাম শালিগ্রাম সাঁহেব। ১৮২৮ সার্লে এক কাঁ়ন্থ 

পরিবারে ইহার জন্ম এবং শিক্ষা ও চেষ্টাগুণে ক্রমে সংযুক্ত প্রদেশের পোষ্ট 
মাষ্টার জেনারেল পদে নিষুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালের 
হত্যাকা ও নৃশংসতা! দেখিয়া তহার মন পার্থিব ব্যাপারে বিরত হইয়া, 
যাঁয়। তিনি বহু শা অধায়ন ও অনেক সাধু সন্নযাসীর অঙ্গলাত করিয়াও 
উপকৃত হইলেন না। এমন সময়ে তিনি শিবদয়ালের দন্ধান পাইয়া 

তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি 

গুরু ছিলেন'। হিন্দিতে “প্রেম বাণী, প্রেম পত্র - ও. ইংরাঁজিতে 

ধাধা সোয়ামি মত প্রকাশ” ও এ ছাড়। হিন্দি ও উর্দৃতে অনেক 



 বাধাসৌয়ামী সৎসঙ্ ১৭৫. 

নিবন্ধ প্রকাশিত করেন। শীলীগ্রাম সাহেব ধর্মের মধ্যে তত্ব আনিয়া 
তাহাকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। শালীগ্রাম সাহেবের 

মৃত্যুর পর সঙ্গের গুরু হন ব্রনবশঙ্কর মিশ্র। ইনি বাঁডালী ও 
কলিকাত| বিশ্ববিগ্ভালুয়ের এম এ। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মশঙ্কর সংসঙ্গে 

যোগদান করেন এবং ১৮৯৮ সালে ইহার গুরু হন। ইনি রাঁধা 
সৌয়ামি মতকে বৈজ্ঞানিক ধর্ম বলিয়া প্রচার. করিবার জন্য 

প্রয়াসী হন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়! তিনি সৎসঙ্গের 

মতকে ব্যাখ্যা আরম্ত করেন'। সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাসি করেন 

যে গুরুর! যাহা লিখিয়াছেন তাহা৷ পরমেশ্বরের বাণী। ১৯০৭ সালে 
রক্গণস্করের মৃত্যুর পর মাঁধবপ্রমাদ সত্সঙ্গের নেতা । তবে ইহাঁকে: 
তাহারা পূর্ণ অবতার বলেন না।. মাধবপ্রপাদের কর্মকেন্দ্র এলাহী 

বাদে ছিল। সেখানে তিনি আযাকাঁউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের প্রধান 

সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন । রাধাসোয়ামি মতের প্রধান কেন আগ্রা । যৃক্ত- 
প্রদেশে প্রায় লক্ষ লৌক এই মতের পৌষক। তীহাদের মতে পরমা 

সবপক্তির মূল? জীবাত্। তাহার অংশ । ঈশ্বর শক্তি ম্বরূপ, শক্তির শব্দ 
শোনা যায়। এই নৃতন ধর্মের গুকুগণ সেই শব্ধ শুনিতে পান। 
রাধা এই শব্দের মধ্যে সেই অনাহত বাণী শোনা যাঁয়। সেইজন্য : 

ধাসোয়ামিই পরমেশ্বরের নাম। সৎসঙ্গের' লোকেরা এই শব 
অভ্যাষের দ্বারায় শুনিতে পান। তীহীদ্বের মতে বিশ্বে তিনটি লোক 

আছে। প্রথম লোক বাঁ আলোক সেখানে রাঁধ। সোয়ামি বাঁস 

করেন; দ্বিতীয় লোক ব্রন্ধাণ্ড ইহা আঘ্বা ও বস্ব উভয়ের সমাবেশে হষ্ট, 

তৃতীয় লোক বন্ত ও আত্মার লোঁক-মান্ুষ এই লোকের অধিবাসী । 

এই তিনটি লেকের প্রত্যেকটি ছয়টি করিয়! ভাগে বিভক্ত। যোগশাস্ত 

অনুষারে ইহারা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে ভাগ করিয্নাছেন। 
আধ্যাম্মিক জীবন লাভের প্রধান উপায় নৈতিক 'জীবনলাভ ও সকল 
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 শ্রকার উঞ্ণ খান্ সেইজন্য নিষিদ্ধ । উত্তেজক ক্রিথ কর্মের মধো 
গ্রবেশ গ্রধংনীয় নহে। গুরুর প্রতি অচল ভক্তি ও বিশ্বীন ব্যতীত 
উদ্ধার নাই কারণ এই গুরুই পরমেশ্বর বা রাধাসৌয়ামির মূর্তি। তিনটি 
উপায়ে আত্মা যুক্তিলাঁভ করিতে পারে যথা (১) নাম উচ্চারণ (২) 
ধ্যান__এ ক্ষেত্রে গুরুদের ফটো পুজী করাই প্রচলিত, (৩) রাধ! এই শব্দ 
মনোযোগ পূর্বক শুনিবার চেষ্টা | 

রাঁধাসৌয়ামি মতের :কেন্দ্র আগ্রা এলাহাবাদ ও কাশী। ইহাদের 

মন্দিরে কোনো দেবদেবীর মূর্তি থাকে না, কেবল প্রথম তিন জন গুরুর 
চিত্র মন্দিরে আঁছে। গ্যালারীর একদিকে বেদী; এই বেদীর তলদেশে 

গুরুদের চিতাভন্্র প্রোথিত। প্রতিদিন ছুইবার সকালে ও সন্ধ্যার 
শিষাগণ মন্দিরে মিলিত হইয়া উপাসনা করেন। ইহারা গুরুদের 

লেখ পাঠ করেন। তাহীদেরই কোল্রে সঙ্গীত গান করেন। 
গুরুর প্রতি ইহাদের ভক্তি অগীধ। সেইজন্য গুরুর উচ্ছিষ্ট ও প্রসাদ 

আহার করিতে, চরণোদক পান করিতে তাহাদের কোনও আপত্তি নাই। 

এই দূৰ অধিকার সকলের নাই-যাহীরা অন্তরঙ্গ তাহারাই পারে। 

সংসঙ্গ সমাজ সংস্কারের জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন; তীহাদের মত আপনি 

তাঁল না হইলে জাতিকে উদ্ধীর করা যায় না। সেইজন্য কোনে সামাজিক 

প্রশ্ন লইয়া তীহারা ব্যস্ত নহেন। শীন্তভাবে জীবন যাপন কর! ইহাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ | | 

গতব্ৎদর আগ্রায় রাধামোয়ামি সম্প্রদার শিক্ষা প্রচার কল্পে এক 

বিগ্ঠালয় স্থাপন করিয়াছেন। 

দেব সমাজ 

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উত্তর গশ্চিমাঞ্চলের লৌক। কুকির 



(দেবসমাজ ১৭ 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ওভারসীগনারের কাজে পাঁশ করিয়া তিনি ধর্মও 

সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৩ সালে ২৩ বৎসর 

বয়সে তিনি ঘখন লাহোরের সরকারী স্কুলের ডূয়িং 
শিক্ষকের কাঁজ করেন ব্রাহ্ষদমাজের উদার মত 

তাঁহার মনকে স্পর্শ করে। দুই বৎসর পরে তিনি স্থানীয় সমাজের সম্পাদক 

নিযুক্ত হন ও অল্প দিনের মধ্যে তাঁহীর চরিজ্র ও বাগ্মীতার জন্ত বিখ্যাত 

হন। অগ্নিহোত্রী আধ্যসমাজের ভীষণ শক্র ছিলেন_-বেদের প্রতি আর্ধ্য 

সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। ১৮৮০ 

সালে কলিকাতা য় সাধারণ ত্রাহ্ষসমাজের স্থাপনসময়ে তিনি উপস্থিত হন ; 

এবং সেই সময়ে তিনি ও আর তিনজন লোক এই নৃতন সমাজের প্রচারক- 
রূপে দীক্ষিত হন। পঞ্জাবে ফিরিয়া গিয়া! অগ্রিহৌত্রী ভীষণ উৎসাহের সহিত 

কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি সমাজের কোনে বিধি নিষেধ মানিবার 

পাত্র ছিলেন না; তাহার অদম্য ইচ্ছাকে দমন করিবার শক্তি কাহার 

ছিল না। সেইজন্ঠ ব্রাঙ্গসমাজের শান্তিপ্রিয় লৌকদের ইহা সহ হইল না, 

অগ্রিহোত্রীও দেখিলেন পাঁচজনের নিয়ম নিষেধে 

রন তাহার কাজ করা অসম্ভব। ন্ুুতরাং তিনি পৃথক 
স্থাপন। হইয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। ১৮৮৭ সালে 

এই দেব-সমীজ স্থাপিত হয়। তিনি ইহাকে প্রেরিত 

দৈব ধর্ম বলিয়া ও নিজেকে ইহার গুরু বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন; 
তবে ব্রাহ্ম ধমের মূল সত্যের সহিত ইহাঁর যোগ ছিল। ১৮৯* সালে" 

অগ্নিহোত্রী একট! জটিল মোকর্দমায় জড়িত হইয়৷ পড়েন পাঁচবংসর 
ইহার জের চলিতে থাঁকে। এই ঘটনার পর ১৮৯৮ 

সালে তিনি দেব-সমাজকে নিরীশ্বরবাদ সমাজ বলিয়! 

ঘোষণা] করেন; ইহার উদ্দেত্ত শিক্ষা ও নীতির, 
উন্নতি। তাহার শিষোরা তাকে মনুয্য-অতিব্যক্তির চরম বলিয়া, 

১২ 

প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত 

ইতিহ।স। 

মমাজে 
অবতার বাদ। 



১৭৮0 ভারতপরিচ 

ধিবেচন! করেন ও দেবতার তায পূজা করেন। শিষ্যের৷ তাহাকে, সত্যদেব 

বলে। নৃত্তন মত প্রচারিত হইলে পূর্বের দেবসমাজীয় শীস্ত ও পুস্তিকা 
বিক্রয় বন্ধ করিয়া নূতন মতকে সমাজের ধর্ম বলিয়া তাহারা প্রকাশ করেন। 
ইহারা জড় ও শক্তিকে মানেন এবং বলেন সমগ্র বিশ্ব চারি লোকে বিভক্ত 

ডি). অজীব, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মনুষ্য । ঠিকমত অতিব্যক্তির 
পথে চলিতে পারিলে মানৰ আত্মার উন্নতি ও কল্যাণ, 

নচেৎ তাহার পতন, অবন্তন্তাবী। সৎকর্ম উন্নতির ও অসৎ কম? 

অধোগতির কারণ | কিছু দূর উঠিতে পারিলে আত্মার পতনের ভয় থাকে 
না। দেবগুরু সেইস্থানে উঠিয়্াছেন--তিনি অভিব্যক্তির চরম পুরুষ। 
দেব-মমাজের সত্য হইতে যাহার ইচ্ছুক তাহাদিগকে কতকগুলি নৈতিক 
নিম মানিয়। চলিতে হয় মাত্র ঈশ্বর, জন্মান্তরধাদ প্রভৃতি কিছুই 

মানিতে হয় না। 

. অগ্নিহোত্রী দেবগুর কচিৎ সমীজ-মন্দিরে উপস্থিত হন। তাহার চিত্র 

গৃহে আছে। এখানে লোকে সমবেত হইলে, সকলে দাঁড়াইয়া উঠে ও সম- 
স্বরে গুরুর ব্দন। গান সংস্কতে পাঠ করেন, পরে হিন্দিতে ইহার ব্যাখ্যা করা 
হয়। তারপর কলে গুরুর চিত্রের সম্মুখে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। পুনরায় 
একটি গান হইলে উপদেশ হয়। ইহার জন্মদিন সমাজের উত্মব দিন। 
দেব-সমাজের প্রচারক আছে। ছুইটি হাই স্কুল, অনেকগুলি প্রাথমিক 

| পাঠশালা, অন্ত্যজ ভাতির জন্য বিদ্যালয়, গ্রচারকদের 

জন্ত শিক্ষালয় নেব-সমাজের দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে। নারীশিক্ষার প্রতি দেব-সমাজে বিশেষ দৃষ্টি আছে; ফিরোজ- 
পুরের একটি বিগ্ভালয় চলিতেছে । মোটের উপর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা 
প্রচীর ইহাদের প্রধান উদেস্ত। ।. | 

শিক্ষাবিস্তার। 

দেবসমাঁজের শানে নাম দেবশন /রিহোহীয় নিধি এই পুস্তক 



বার্ণ মিশন ১৭৯ 

এ পি পৃথিবীর আর সকল ধমপপুস্তককে দূর করিয়! দিবে ইহাই 
ধমা। . তীহাদের বিশ্বাস। হিন্দি, উদ সিন্ধি, ও ইংরাজীতে 

অনেক পুস্তিকা, চারিখানি পত্রিকা, ইহার! প্রচার করিয়াছেন। 

১৯১৩ সালে অগ্নিহোত্রী তাহার পুত্রকে তাহার গদীতে বসাইলে 
তাহার প্রধান শিষ্য দেবরাম অত্যস্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দেব-সমাজ হইতে পৃথক্ 

হইয়৷ “বিজ্ঞান মুলক তত্ব-শিক্ষা” নামক গ্রন্থ লিখিয়৷ আপনাকে আদর্শ 

পুরুষ, পরম পূজনীয়, উপান্ত, পরিপূর্ণ জীবন দাতা, সমগ্র মানবের উদ্ধীর- 

কর্তা বলিয়া প্রচার করেন। দেবরামের সহিত অনেকগুলি লোক দেব- 

সমাজ ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। 

রামকুঞ্জ মিশন 

মহাত্মা রামকৃষ্জ পরমহংসের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায় । হুগলী 

জিলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 

জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা ইতিমধ্যে শিষ্যদের দ্বার! লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে; এমন কি পণ্তিত মোক্ষমূলর সম্পাদিত রামকৃষ্ণের জীবনীতে 
অতিপ্রাকৃত ঘটনা সমন্বিত হইয়াছে । আমর! যাহাকে 

. রামকুষের. শিক্ষা বলি গদাধর সে শিক্ষা লাভ করেন নাই। 
সংক্ষিণ্ | ৫ ্ 

ইতিহীস। সতের বৎসর বয়সে পিতার মৃতু হইলে তিনি কলি- 

| কাতায় আসিয় সামান্য পুজারীর কাজ করিয়! জীবিক| 
উপার্জন করিতে লাগিলেন | ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নিমিত 

হইলে গদাধরের জ্যো্ঠ ভ্রাতা সেখানকার পূজারী নিযুক্ত হন ও গদাধরও 

সেখানে সহকারীর একটি কাজ পান। তিনি কালীকে নিজ মাত! ও 
বিশ্বমাতারূপে দেখিতেন এবং সর্বদাই যোগযুক্ত অবস্থায় বাস করিতেন--- 
মাঝে দাঝে তাহার সমাধি হুইত। : তাহার মাতা ও ভ্রাতার৷ ভাবিনেন 



১৮০ ভারত-পরিচয় 

থে বিবাহ দিলে গদাধরের মতি-গতি ফিরিবে। ১৮৫৯ গালে ২৫ বদর 
(বয়সে গদাধর ছয় বৎসরের. এক বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ভক্তের 
জীবন এ সব বন্ধনে যুগ হয় না। তিনি দক্ষিণেশ্বরের নিকটে একটি বনে 
গিয়া কঠোর তপস্তা ও ক্ৃচ্ছদাধন করিতে লাগিলেন। বার ব্সর এইকপ 
ভাবে কাটিল। এই স্ময়ে এক ত্রান্ণ সঙ্ন্যাসিনী তাহাকে যৌগ ও ভন 

সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই সন্ন্যাসিনীর সমবেদনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 

গদাধরের জীবনে খুবই উপকারে আসিয়াছিল। তাহার সমন্ত বস্তা 
ইহাকে শিখাইয়া কয়েক বদর পরে সন্যাসিনী নিরুদেশ হন। 

কিন্তু ইহাতেও গদাধরের মন তৃপ্ত হইল না; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের 
জন্ত পিপাসিত। এই সময়ে ভোজপুরী নামক জনৈক বৈদাস্তিক সন্যাসী 

গদাধরের মন্দিরে উপস্থিত হন। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মৃত 

ইহাকে শিক্ষা দেন ও দীক্ষিত করিয়া সন্্যাসী করেন; সন্ন্যানী হইয়া 
'রামকৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করেন। ভোজপুরী চলিয়! যাইবার পর কিছুকাল 
পরয্স্ত তিনি আত্মার গভীর আনন্দলাঁভ করিয়া! কাটান; কিন্তু. ইহার 

পর সাংঘাতিক ব্যারামে তাহাকে কিছুকাল ভূগিতে হয়। রোগ শান্তির 

পর তিনি বৈষ্ণব ধর্ম সাধন করেন ও আপনাকে রাধা কল্পনা করিয়া 
ও ঈশ্বরকে কৃষ্ণরূপে ভাবিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এইব্ধপ 

গভীর সংগ্রামে বার বদর কাটি গেল। ১৮৭১ সালে তীহার স্ত্রী 
তাহার সহিত বাস করিতে আমিলেন ? কিন্তু তিনি সংসার বন্ধনে যাইতে 

অস্বীকৃত হওয়ায় তাহার স্ত্রী চিরদিন শিষ্যার্ূপে বাঁস করিবেন বলিয়। 

অঙ্গীকার করেন। এইবার তাহার জাতি অভিমান দূর করিবার জন্ম 
সংগ্রাম সুরু হইল-_সেই জন্য চণ্ডালের ও মেথরের 
কাজও করিয়া তিনি আত্মশোধন করেন। মুদলমান 

ধম োনিবাদ জন ভিরি এক ফকিরের সহিত কিছুদিন বাস করেন ও 

মুসলমান ধর্মানুদারে প্রত্যেকটি প্রথা পালন করিয়া ইস্লাম সাঁধন করেন। 

ধষ নাধন। 



১৮১. 

কেও তিনি ধ্যানে উপল কালের এই সময় হইতে বাহিরের 

লোকে তাহার সম্বন্ধে জানিতে আরম্ত করে। ১৮৭৩ সালে আর্ধা- 

সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দ্য়ানন্দের মহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় ও ১৮৭৫ দাঁলে 

বঙ্ধানন্দ কেশবচন্দ্রে সহিত মিলন হয়। কেশবচন্দ্র তখন দেশে বিদেশে 

বিখ্যাত তিনি তাহার বন্ধু বান্ধবদ্দের নিকট এই মহাপুরুষের কথা বলিতে 

থাকেন। তখন রামকৃষ্ণ সাধু সন্ন্যাপী বলিয়া 'পরিচিত ছিলেন__ 

কোনে! সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া লোৌকসমক্ষে প্রচারিত হন নাই। 

১৮৭৯ সাল হইত ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিরন্তর উপদেশ দিয়াছিলেন। 

এঁ বৎসরে তাহার মৃত্যু হয় ও তাহার শিষ্যবৃন্দ রামকষ্জের প্রদশিত পথ 
অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্মকে জীবনে ফুটাইবেন বলিয়া ঠিক করিলেন। 

ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাঁবে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ । বিবেকাননের 

নাম নরেন্ত্রনাথ দত্ত। ইনি কলিকাতার বি, এ। 

| _ সুগায়ক ও তেজস্বী বলিয়া ছাত্রসমাজে পরিচিত 
ছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি রামক্কফ্ের শিষা হন; গুরুর ঘৃত্যুর পর 

তিনি সন্্যাসী হইয়! বিবেকানন্দ নাম লইয়া ছয় বত্লর হিমীলয়ে বাস করেন 
ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দেশকে ভালরূপে জানেন। ১৮৯৩ সালে 
আমেরিকায় শিকাগৌ সহরে সর্বধর্মের মহাসভায় হিনুধমের ব্যাধ্যা 

করিবার জন্য বিবেকানন্দ প্রেরিত হন। সেখানে 

তিনি তাহার বাগ্মিতা ও যৌক্তিকতা! দ্বারা সকলকে 
মুগ্ধ করেন। তাহার হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে 

বলেন যে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা বৃথা । সেখানে কিছুদিন থাকিয়া 

ব্দাস্ত গ্রচারের জন্য সতাস্থাপন করেন | হিছদুধর্ম যে প্রতিমা পূজা 

প্রচার করে না ইহা ভিন জোর করিয়া | তাহাদের মনের মধ্যে মুদ্রিত 

করিয়া দিয় আদেন ।. দেশে ফিরিয়া আসিয় বেলুড়ের মঠ স্থাপন করেন। 

বিবেকগনন্দ। 

শিকাগোর 
_. ধমসভা। 



্ তিনি লেন ভারতের একদল লোক সংসার 
আনে মঃহাপন। ত্যাগী না হইলে এদেশের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা 
 এদেশবাদী ও বিদেশবাসী সকলের নিকট প্রচারিত হইবে না। ১৮৯৮ 
সালে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যভগ্ন হওয়ায় তিনি পুনরায় যুর়োপ ও 

আমেরিকায় যাত্রা করেন। ১৯** সালে ফিরিবার সময়ে প্যারি 

নগরীর ধম পভায় উপস্থিত হইলেন। ভারতে ফিরিয়া 

রা আলিয়া তিনি মাত্র ছুইবৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্ত 
তাহীর মধ্যেই অনেকগুলি প্রতিষ্টান স্থাপন করিয়া 

রামক্ক্ণ মিশনকে দৃঢ় ভূমির উপর স্থাপিত করেন। ১৯০২ সা 

বৎসর বয়সে ভিনি পরলোক গমন করেন। 
বিজকানন্দ হিন্দুধকে দেশে ও বিদেশে উচু করিয়া ধরছেন 

বিদেশের নিকট ভারতকে তিনি বড় করিয়া! ধরিয়! দেশ ভক্তির পরিচয় দিয়া- 

ছেন। কিন্তু দেশের মধ্যে অনেক মতামতকে তীহার সমর্থন করিতে হইয়া- 

| ছিল, যাহা তিনি সত্যই বিশ্বাস করিতেন কিনা সন্দেহ। 

বৈদীস্তিক। অথচ দেশের লোকের কাছে কার্যত; 

তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তাহার সামাজিক মত খুবই উদার) ছুতমার্গ 

বলিয়। তিনি শব সৃষ্টি করিয়া গিয়্াছেন; নিজে ব্রীক্গণ ছিলেন না এবং 
্রাক্মাণের শ্েষ্ঠত্বও স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাহার শিষ্যদের মধ্যে 

(সন্যাসী বাদ দিয়া) হিন্দুসমাজের প্রাচীন বন্ধন ভাঙ্গিবার কোনো! চেষ্টা 
দেখা যায় না। স্বামীজির উপদেশীনুসারে জীবন যাপন করা কেহই যুক্তি- 

যুক্ত মনে করেন না । এই ছূর্বলতার কারণ বিবেকানন্দ হিন্দুধম ও লমাজের 

সমস্ত দোষ ক্রুটিগুলিকে ভাল বাধার চোখে দেখিয়াছিলেন। তত্বী 
নিবেদিতাও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের 

জী নিলনতা। প্রাচীন সকল প্রথা আচার বাবছারকে দবর্ষন 



অর্থগজফি রা ৯৩ 

করিাছেন। কিন বামীতির, নিকট ভারতবর্ষ এক বিষে খাম) তিনি 

ভারতবর্ষকে ভাল বাদিতে শিখাইয়৷ গেছেন--এ কল 

শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগ করিয়া দেশের ওদশের মেঝ! 

করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচটি মঠ আছে-_বেলুড়, কাণী, প্রয়াগ, 
মায়াবতী ও বঙ্গালোর। বেলুড় সমস্ত মিশনের কেন্ত্র। কাশী, হরিদ্বার, 

প্রয্নাগ ও বৃন্ধাবনে সেবাশ্রম আছে। তীর্থস্থানে সর্বদাই অসহায় ভাবে লোক 
উপস্থিত হয়, তাহাদের সেবা ইহার উদ্দেস্ত। এই সব স্থানে হাসপাতালের 
খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে । দেশের যেখানে দুভিক্ষ বসা! গ্লেগ মহামারি 

উপস্থিত হয় এই মিশনের যুবকগণ সেখানে প্রাণ দিয় খাটিয়া থাকেন। 
এই সেবার দ্বারা খৃষ্টীয সমাজ ভারতে বহু সংখ্যক লোকের মন ও প্রাগ 
পাইয়াছেন ; ইহীরাও সেই সেবার পথে চলিয়াছেন। 

: আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে.) তবে সেখানে উহা বেদাস্ত 

সোসাইটি নামে খ্যাত--বেদাস্তের অদ্বৈত বাদ প্রচারই প্রধান উদেস্ঠ, 
রামকষজ ভগবানের অবতার কিনা বা স্বয়ং ভগবান কিনা এ সমস্ত প্রঙ্গের 

মধ্যে তাহার! প্রবেশ না করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শনের মত প্রচার করেন। 

ছুইখাঁনি ইংরাঁজী পত্রিকা 'বদ্ধবাঁদিন্, মান্দ্রাজ হইতে, পগ্রবুদ্ধ ভারত? 
মায়াবতী হইতে প্রকাশিত হয়) কলিকাতা হইতে "উদ্বোধন নাছ 

এফথানি বাঙ্গীলা মীসিক পত্রিকা মিশনের মত ও কার্য্য কলাপ প্রকাশ 

ক্করে। ইহাদের সাহিত্য প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকার দেশ মধ্যে 
পলামকৃষ্*-বিবেকানন্দ সাহিত্য বহুল পরিমীণে প্রচারিত হইতেছে। 

খিশনের ধর | 

_ধিওজফি 

| বিজি গোবর বা হইসও ইহ বাদ বালে 
শিক্ষিত লোকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৮৫ সালে 



যে বৎসর আর্াসমাজ স্থাপিত হয় সেই বদর আমেরিকার নিউইয়র্ক মহস্ে' 
| ব্রাভা্ি নামক একজন রুশরমণী ও কর্ণেল অল্কট. থিওজফি সমাজ স্থাপন 

করেন। ইহার উদ্েষ্ঠ কোন প্রকার ধর্ম, জাতি, বর্ণ ভেদ ন! করিয়া 
(১) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বীজ বপন করা (২) তুলনামূলক 
ধম? দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা (৩) মানবের মধ্যে নিহিত অজ্ঞাত 
শক্তি মমূহের সন্ধান। পৃথিবীর যে কোনে! ধর্মে থাকিয়া ধিওজফি 

মমাঁজের সভ্য হওয়! সম্ভব হয়। সর্ব ধর্মের মূল সত্য 
থিওজফি। কতকগুলি মূল মত, চিহ্ন, পূজা ও উপ- 
দেশাদি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সীধারণভাবে দেখ! 

যায়--বিপদ হয় ছোট ছোট মত ও বিশ্বাস লইয়া। সেগুলিকে বাদ দিলে 

স্বদেশের ও সর্বকালের উপযুক্ত একটিমাত্র ধম্মত অবশিষ্ট থাকে; 
এবং সে মত সকলের কাছে দেওয়াও যায়। থিওজফি যদি এখানে থামিত 

তবে বোধ হয় লোকের এ সম্বন্ধে কোন ভূল ধারণা হইত না। তাহারা 

আরও বলেন ঈশ্বর এক-_ঈশ্বরের ত্রিমুগ্তি কর্খের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, 
এছাড়া জড়ের মধ্যে আত্মার আবিভভাব-_মান্ুষের মধ্যে বিতিনন স্তরের 

লোকের অস্তিত্ব আছে ;_জন্মান্তর বাদ, কমবাদ ও মহাত্মাদের অস্তিত্ব 

হ্বীকার করেন। ইহাদের বিশ্বা যে তিব্বতে কতকগুলি মহাত্বা আছেন। 

তাহাদের মধ্যে 'কুটহুমি নামে একজন অলৌকিক মহাত্মা সর্বদা ম্যাঁডাম্ 

ব্লাভাস্বীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়া 
তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কুটহুমি তাহাকে থিওজফি মত 

শিক্ষা দেন। ম্যাডাম্ ব্রাভাস্বী বহুকাল এইরূপ 

অসম্ভব কথ! বলিয়া লৌককে বিমোহিত করিতে- 
ছিলেন। তারপর ১৮৮৫ সালে বিলাত হইতে সাইকিকেল রিসার্চ সৌদাইটির 

প্রেরিত করেকজন মেম্বর কর্তৃক অন্ুসন্ধানের ফলে তাহার নানাগ্রকার 

ছলনা ধর! পড়ে। ব্লাভাস্বীর পরে মিগেস্ আনি বেদান্ট এই সমাজে সভানেতৃত্ব 

থিওজফির মত ও 
বিশ্বাস। 

ম্যাডাম্ রাভাস্ষি। 



করিতেছেন। তিনি বদিও প্রকার হবার: কোনোরূপ ছলনার 
_ অবতারণা করেন ন| তথাচ অসম্ভব কথা বলিবার, 

টি ও বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা তাহার অপাধারণ। 
উন বস দাগের বম সবই ভাল। বেদ নিত্য 
ও অনাদি) মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কম্পন উৎপন্ন হয়; সেই কম্পন হইতে 

অতভিপ্রাককত দেহ সমূহ উৎপন্ন হয়। এই সব মন্ত্র সংস্কতে হওয়ার বিশেষ 
প্রয়োজন--বিশেষকালে বিশেষভাবে বলিবারও প্রয়োজন আছে; এই 

সর মন্তরাদির প্রতি অশ্রন্ধা হইয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের অধঃপতন এবং 
জাতির অধোগতি ; গর্ভাবস্থায় জননীগণ মন্ত্রাদি শ্রবণ করে না বলিয়া 

সস্তান ছুর্বল হইতেছে । শ্রাদ্ধ ও পিগ্াদি প্রদ্ধান করিলে মুত আত্মাদের 

পাওয়া যার। নানারূপ আধ্যান্মিক, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক ব্যাঁপার দ্বার] 
মিসেদ্ বেসাণ্ট হিন্দুধমে'র ভাল মন্দ সবগুলিকে সমভাবে দেখাইতে চান। 

মিলেদ্ বেসাণ্ট প্রতিমা! পুজার সমর্থক। মানুষের উৎপত্তি স্বন্ধে 
একখানি বই মিসেদ্ রেসাণ্ট ও লেড.বিটার নামক আর একজন থিওজ- 

ফিষ্ট লিথিয়াছেন;. এই বই আধ্যাত্মিক যৌগবলে লিখিত--এবং এমন 

সব অসম্ভব উক্তি আছে যে তাহা পাঠ করিয়া সামান্ত লোকও হাসি সঘরণ 

করিতে পারে না। 

 থিশুজফি-পোসাইটির মধ্যে কিছুদিন হইতে ভেদ আর্ত হইয়াছে। 
১৮৯৫ নালে আমেরিকার অধিকাংশ থিওজফিষ্ট এই সমাজ ত্যাগ করিয়। 

নূতন সমাজ স্বাপন'করেন। এই তেদের কারণ এই-_্লীভাস্বীর মৃত্যুর পর 

সমাঞ্জের মহকারী-নভাপতি মিঃ জজ, (117, 8০৪০) 'কুটছুমি ও অন্যান্ত 

মহাত্মাদের অনেক সব চিঠি দেখাইয়া বলেন যে অলকটের পরিবর্তে তিনি 
সভাপতি হবেন। অলকট্ তিববতীয সাধুদের লেখা 

_.. চিনিতেন--তিনি প্রমাণ করিলেন জজের চিঠিগুলি 

জান। তখন জজ. “কুটছুমি'র পত্রাদি লইয়া পৃথক হইয! গেলেস। 

সিদেম বেসানটি। 

মততেদ ও বিরোধ 



১৮৬ . ভীরভগনিচর 

ইহার কেক বর পরে লেড বীটার নামক মিসেম্ ষাটের একজন 

শিপাবের নামে চরিত্রনীতি সধ্বন্ধে কতকগুলি কথা রি চি 

তাহা প্রচারিত হইলে তিনি মোমাইটি হইতে বহিষ্নত হ্ন। 

১৯.৯ সালে মিদেস্ বেসান্ট পুনরায় তাহাকে ফিরাইয়া আনিলে ৭০ 

ইংরাজ থিওজফিস্ট সমন ত্যাগ করিয়া! যান। ইহার কিছুদিন পরে জারমেন 

থিওজফি্টগণ ইহাদের বাঁড়াবাড়ি দেখিয়া ডাঃ ষ্টাইনারের নেতৃত্বে দলধীধিযা 

থিওজফি সমাজ ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করেন। এমন কি 

ভারতবর্ষেও তাহার বিরদ্ধে প্রকাণ্ড এক দল উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে 
মু নামক জনৈক মাতরা্ী ছাতকে বেশাণ্ট মৈত্রীর অবতীর বলিয়া 

ঘোষণা করেন। ইহাতে কাশীর সেণ্টাঁল হিন্দু কলেজের মধ্যে ভীষণ 

দ্বলাদলি হয় ও অবশেষে মিসেদ্ বেদান্টকে কাশী ত্যাগ করিয়! মারের 

আদৈরে আশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। থিওজফির দিক হইতে উত্তর 

ভারতে তাহার স্থান খুব কমিয়া গিয়াছে। ক্ৃষমুষ্তি আলমিয়ন যে ভাবী 
অবতার ই সপ্রমাণিত করিবার জন্য 9৮৪: ০06 (9 70890 নামে মাসিক | 

একথানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু থিওজফি একদিকে খুব বড় কাজ করিয়াছেন? শিক্ষার জন্য 

এই মমাজের লোকের! প্রচুর অর্থবায় করিতেছেন। গত কয়েক বদর 

মিসেদ্ বেদাণ্ট জাতীয় মহাবিদথালয় স্থাপনের জন্ত বহর্থ জোগাড় করেন 

এবং মাদ্রাজ, সিংহল ও ভারতের নানাস্থানে অনেকগুলি উপরের 

বিগ্ালয়, পাঠশালা খুলিয়াছেন। | 



বন্যা ধর্্সম্প্রদায় । 

মি ও সদানীতির সং বক্ষণের ইতিহান আমরা নে [লিপিবন্ 

_. করিয়াছি। সমগ্র হিন্দুধ্মকে রক্ষা করিবার অন্ত 
যেমন নূতন নৃতন মত ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে 
লাগিল তেমনি সাশ্পরদার়িক মত গুলিকে রক্ষার জন্য 

পুরাতন সমাজের মধ্যে নৃতন শক্তি দেখা দিল । দৃক্ষিণভীরতবর্ষে 
বৈষ্ণব মাধব সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাঁতা শিক্ষার প্রভাবে প্রথমেই এই 

জাগরণ দেখা যায়। ১৮৭৭ সালে কাঞ্চি সব্বা রাঁওজী নামক জনৈক 

ইংরাজী শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এক সভা স্থাপন 
করেন। প্রতি বৎসর এই সভা আহত হয়। তিনলক্ষ টাকার মূলধনের 

একটি ব্যাঙ্ক আছে এবং ইহার আয় হইতে সমিতির কাজ কর্ম চলে। 
বর্তমান প্রাচীন পণ্ডিত পরিবারের বালকের! ইংরাজী শিক্ষার দিকে 
ঝুঁকিয়াছে। ইংরাজীতে ইহারা পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়া আপনাদের 
মতকে বাহিরের পাঁচজনের মতের সঙ্গে সমানক্ষেত্রে রাখিতে চাহিতেছেন। 

বাংলাদেশের মহা প্রভু চৈতন্তের বৈষ্ণব-সম্প্রদীয় অন্যান্ত বৈষধবদের 

হইতে পৃথক। শ্রীরুষ্ণ ও রাধা ই'হাদের ধর্মতত্বের (প্রধান অঙ্গ। 

বিজয়ক্ুষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বরাহ্গসমাজ ত্যাগ করিয়া 
চৈত্র । হিন্দু সমাজে ফিরিয়া গেলে বৈষণবদমাজে প্রাণের 

| সাড়া পড়ে । তাহার গভীর প্রেম ও ভক্তি সম্প্রদায়ের 

মধ্যে সত্যই নৃতন জীবন আনিয়াছে। সাহিতোর দিক দিয়া বৈষ্ণব সমাজ 
প্রচারের কাজ্জ বিশেষ ভাবে করিতেছে। এই নূতন আন্দোলনের মূলে 

শিক্ষত সমাজ। ৃ ষটায় পাদরীদের ছারা নিরন্তর আঘাত পাইতে গাইতে হিন্দু 

লমাজ আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তৃষা 

পাদরী ও পত্ডিতগণ বলিতেছিলেন যে ₹ষ্চ রাম প্রভৃতি পৌরাণিক বাকিরা 

 মাজাজে 

মাধ সপ্গ্র্থায়। 



খা গীতা ীরফের উকি নয় ইনি! | রক রতিহামিক বীর, রামায়ণ 

মহাভারত ইতিহাস, শীরু্ণের জীবন আদর্শ ও অনুকরণীয়, গীতা শ্রেষ্ঠ ধম" 
গ্রন্থ ইত্যাদি প্রতিপাদন করা! নবধুগের প্রধান চট হ্ই্ল। 'ব্ধিমচন্্ে 

দ্ুষ্চরিত্র' কৃষ্ণের পতিহাসিকতা প্রমাণের চেষ্টা শিশিরকুমার ঘোষ 
ইং ংরাজীতে লর্ড গৌরজ্গ ও বাংলায় অমিয-নিমাইচরিত নামে প্রকাণ গ্রন 
প্রকাশ করেন। খুষ্টীয় একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের স্যাঁয় ইংরাজীতে শ্রীকুষ্ণের 

অনুকরণ নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। গীতার অদংখ্য সংস্করণ, 

ব্যাধ্য। ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে | 

শ্রীকৃষ্ণের বাণী বিলাতেও প্রচারিত হইয়াছে। ১৭৮৫ সালে বব 

প্রথমে গীতা ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হয় ; তাহার পরও অনেকে এই বই 

তরজমা করিয়াছেন। স্ুুরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন বাল্লালী 
“প্রেমানদ ভারতী” নাম গ্রহণ করিয়া চৈতন্তের শিষ্য হন। আমেরিকার 

গিয়া তিনি কৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম প্রচার, একটি মন্দির স্থাপন ও ইংরাজীতে 
কৃষ্ণের সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করেন। উড়িষ্যার উত্তর তেলেগু প্রদেশের 

বৈষ্ণবের! ১৯১০ লালে এক সভা করিয়া ভীহদের মধ্যে একত্রে কাজ 
করিবার ব্যবস্থা করেন । 

আজকাল বাংলাদেশের একদল উচ্চ শি ক্ষিত লোকের মধ্যে বৈধব 

ধর্মের খুব আন্দোলন হইতেছে। গান সম্ধীর্তন, কথকতা প্রভৃতি পুনর য় 

দেখ দিতেছে এবং প্রাচীন অনেক জিনিষের সমর্থন পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ 

পাইতেছে। এছাড়া প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্ত না 
পত্রিকা বহুদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে ূ | 

দাক্ষিণাত্যে মহীশ্রাঞ্চলে রামান্জ সম্পরদায়ের কেন (সেখানকার 

্রাঙ্গণদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে । 

ইহারা য় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বহুকাল 

হইতে সজাগ, হইয়াছেন।, গৌবিন্দাচাধধ্য স্বামী নী এ 

_. দ্বাক্ষিণাতো 
রামানুজ সম্প্রদায় 



একজন ইংরাজী অভিজ্ঞ দি রামানজের ধর্মগত আনেক পুস্তক 

লিথয়া গরচার করিয়াছেন, বিদেশে ও এই সকল পুস্তক ্রচারিত হইয়াছে। ূ 
১৯*২ সালে "উভয় বোাস্ত প্রবর্তন সভ|" নামক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; 

ইহার উদ্দেশ্বিশিষ্টাৈত মত সংস্কৃত ও তামিল ভাষার মধ্য দিয় প্রচার, 

বিদ্তা্থাদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ ও বক্তৃতা | দিয় ধর্ম 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বিশিষ্টাদৈত মত গ্রচার। 

১৯১১ সালে এলাহাবাদে বৈষ্ণব মন্প্রদায়ের চারিটি শাখা (শ্রীবৈষ্ণব, 

মাধ, বন্পভাচারী ও নিন্ার্ক সম্প্রদায়) প্রথম মিলিত হইয়া পরম্পরকে | 

বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করেন। ইহার পরে আরও কয়েকবার রঃ 
বাধিক সতা হইয়াছে । 

বৈ ছাড়া অন্তান্ সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রচারের ভাব 

দেখা দিয়াছে । তামিল প্রদেশ শৈবমতের খুব 

বড় কেন্র। ইংরাজী-শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সেখানেও 

ইংরাজীতে নিজ দশ্্রদায়ের কথ! প্রচার করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। 
বুস্থানে শৈব-সতা স্থাপিত হুইয়াছে। পালামকোট্টায় শৈব-নভ। ১৮৮৬ 

সালে স্থাপিত হয়। ১৮৯৫ সাল পর্য্স্ত ইহাদের সন্বদ্ধে অন্ত সম্প্রদায়ের 

লোকের জ্ঞান নিতীস্ত অল্প ছিল। ডাঃ জি,যু। পোপ, মিঃ বারনেট: 

প্রভৃতি পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ দর্ব প্রথমে শৈব মতের কথা পশ্চিমে প্রচার 

করেন। নন্স্বামী পিল নামক জনৈক পণ্ডিত বছ ইংরাজী গ্রস্থ প্রকাশ 
করিয়। শৈব মতের কথ! প্রচার করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে শৈবদিদ্ধাস্ত 

মহাসমীজ স্থাপিত হয় এবং গ্রতিবংসর এক এক ' নগরে এই সভার অধি- 
বেশন হয়। উত্তর তামিল দেশে ১৯৯ সালে আর একটি কূপ শৈব 

সভা হয়। এই সন্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্তের কথা বলিয়াছি এবং ইহারা 

বহুলপরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে খৃঠীয় গ্রভীব বাঁধ! দিতে সমর্থ হইয়াছে। 

্থাদশ শতাবীতে বোস্বাই প্রদেশের অস্তগ্তি কল্যাণে বীর শৈব সম্রদায় 

শৈব সন্প্রদায়। 



১৯৬ ্ 

গতহ) হি অপর নাম লিঙ্গারেৎ! ইহাদের 
মধ্যে ব্রা্ধণের পরে 'ও জাতিভেদ ছিল না) কিন্ত 

চারিদিকের আব হাওয়ার গুণে ও শিক্ষার অভাবে হিন্দুষমাজের সমস্ত বিধি 
নিষেধ ইহাদের মধ্যে গ্রবেশ লাভ করিয়াছিল । প্রায় ৩৫ বদর পূর্বে 
লিঙ্গায়েৎ শিক্ষ। সমিতি স্থাপিত হয়। বহু ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকে মিলিয়৷ 

একটি ফাণড তুলিয়৷ (২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) লিঙগায়েৎ বালকদের 
শিক্ষার জন্ত খরচ করিতেছেন। ইহার কেন্দ্র ধরবার। বৎসর পনের 

পূর্বে সর্বভারতীয় লিঙ্গায়েৎ সমাজের এক সভা হয়; এই তা সেই হইতে 
বরাবর চলিতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে কথা উঠিলে খুবই অশান্তি হইত বলিয়া 
নেতারা শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ে তাহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।, 

শক্তি বা তান্ত্রিক পুজ। সাধারণ লোকের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়! 
আসিতেছে। ধর্মসংস্কারক ও খুষ্টায় পাদরাগণ বহুকাল হইতে ইহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়াছেন। অধুনা শক্তিপূজার নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে। তঙ্রের 
ব্যাখ্যাতা জনৈক উচ্চপদস্থ সাহেব । গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক- 

গুলি বই ইংরাজী ও সংস্ৃতে প্রকাশিত হইয়াছে ও 
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নূতন আলোক ও আন্দোলন 

আনয়ন করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের যা কিছু ভাল প্রমাণ করিবার জন্য 

এই সাহেৰ খুব ব্যস্ত এবং সেই জন্যই তিনি দেশের মধ্যে খুব জনাদর 
লাভ করিয়াছেন। | ্ 

১ জিঙগায়েখ। 

তান্ত্রিক পৃজ]। 

ভারত ধর্মমহামগডল 

_ এই স্ধ সাম্প্রদায়িক চেষ্টা ব্যতীত সমগ্র হিন্ুধম'কে রক্ষা ও প্রচার 

করিবার 'জন্ত ভীরতধম মহামগুল স্থাপিত। আর্ধ-সমাজ জাতিভেদ ও 

দেবদেবী মানে না বলিয়! তাহারা সনাতন হিন্দুমীজের শক্র,_-রাম- 



৯৯১ 

কৃষ্ণ মিশনে কার নরেকরনাথ, দত্ত বাই বিবেক হয় ধমব্যাথ্যা 
করিয়াছেন, শুদ্রকে সন্যাসী করেন ইত্যাদি অনেক অশাস্রীয় কাধ 
তীহার! করেন, থিওজফিও নানা অবাস্তর : জিনিষে বিশ্বাসী) 
এই সকল বিষয়ের প্রতিবাদও করার জন্য প্রাচীন হিন্দুধর্ম রক্ষার 
উদ্দেশ্তে এই মহামণ্ডল সৃষ্ট হয়। ১৮৯০ সালের পর হইতে নানা স্থানে 

পৃথক্ পৃথক্-প্রতিষ্ঠানের অধীন এই সনাতিনধর্ম রক্ষার আয়োজন হইয়াছে। 
আর্ধসমাঁজের প্রতিদবন্দী-বিগ্কালয় হরিদ্বারের খাষিকুল। মথুরাতে নিগমাগম 
মণ্ডলী, বাংলায় ধম” মহামগুলী, দক্ষিণ-ভারতে ভারত-ধর্ম মহামণ্ডল স্থাপিত 

হয়। কিন্তু ইহাঁদের কাহারও সহিত কাহারও যৌগ ছিল নাঁ। ১৯০০ সালে 
দ্বাভাঙ্গা মহারাজার' সভানেতৃত্ে দিল্লীতে এক বিরাট, কনফারেন্স হয়। 
ইহার ছুই বখসর পরে (১৯০২ ) সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতধর্ম মহা" 

মগুলের অস্ততূ্ত করিয়া মথুরাতে কেন্দ্র কর! হয়। ১৯*৫ সালে কাশীতে 

ইহার কেন্দ্র উঠাইয়া আনা হয় এবং এখনও এই আন্দোলনের কেন্দ্র 
কাশীতে। ধর্ম-মহামগুলের উদ্দেশ্ত সনাতন ধর্মসন্মত 

হিন্দুধর্ম-শিক্ষা-বিস্তার, বেদ স্থৃতি পুরাণ ও অন্যান্ত 

ধর্মশীন্তর সন্বন্ধে জ্ঞান প্রচার, সংস্কত ও হিন্দি সাহিত্যের সকল শাখার 

বিস্তার ;--হিন্দু প্রতিষ্টান ও তীর্থসমূহ্র শান্্রসম্মত সংস্কীর, ভারতবর্ষের 
নানাস্থানের শাখা সমিতিগুলির সহিত একত্র কাঁজকরা; নৃতন নৃতন হিন্দু 

কলেজ, স্থল, গ্রন্থাগার, গ্র্থ-প্রকাশ বিভাগ খোলা ও পুরাতন গুলিকে 
এই সমিতির সহিত একত্র কাজ করিবার ব্যবস্থা কর! । বর্তমানের 

উপযোগী করিয়া কিছুই করিবার কোনো কথা নাই। মহামণ্ডল হইতে 

ইংরাজী-হিন্দী একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সমিতির অধীন 

প্রাদেশিক সমিতিসমূহ এবং তাহাদের তত্বাবধানে 

নানা পহরে ও গ্রামে প্রায় ৬০৪ সংখ্য। সভা আছে; 

প্রচীরকের সখা! প্রায় ২**। মহাঁমগুলের টাকার অভাব নাই, 

মহাষগুলের উদ্দে্য । 

্াপরণমী না 



ডাব হছে উপযুক্ত (লোকের কাল হা প্রধান কী 

লোকবল ও 6 চি হয় না। মালব্যজীর উৎসাহে কাশীতে 

হিন্দু বিশ্ব বিদবাল স্থাপিত হইয়াছে। | প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুখান দেখিয়া 
দেশের লোক খুব উৎফুল্ল হইয্লাছে। কিন্তু ইহার আদর্শের মত জীবন 

যাপন করা বর্তমানের এতই বিরোধী যে সকলেই, পরষ্পরকে উৎস:হিত 
করিয়া নিরন্ত হইতেছেন। অতি অল্প সংখ্যক প্রাচীন পত্তিত ব্যতীত 

মকল প্রকার বিধি নিষেধ মানিয়া কেহই চলিতেছেন না। ৃ 
_. প্রাচীন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্ত মিসেদ্ বেসাণ্ট প্রমুখ বিওকিউগ 

কাদীতে মেপ্টণল হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। ব্রীমে এই কলেজকে 
একটি পৃথক বিদ্ধালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা সকলের 

মনে দেখা দিল। মিসেস্ বেসাণ্টের সহিত নানা" 

কারণে স্থানীয় হিন্দুদের ও একদল থিওজফিইের 
বিবাদ হইলে তিনি কাণী ত্যাগ করিয়া মান্্রাজের আদৈরে যান। 

শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য হিন্দু বিষ্তালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা । 
কাশীতে অনেক জমি কিনিয় বিপুল আকারে বিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছে। 

ইহাতে প্রাচীন ভারতের সাত্বিকতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না ও বিলাতী 
বিগ্ালয়ের কুরী অনুকরণ বলিয়া অনেকে নিন্দা করিতেছেন। হিন্দুদের 

দেখাদেখি মু্লমানের! আলিগড়ে মুসলমান বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপনের জন্ত 

উদ্যোগ করেন। কিন্তু গভর্ণমেপ্ট হিন্দুদের উপর যে সকল সর্ত দিয়াছেন 

তাহা মুসলমানের! স্বীকার করিতে রাজি নহেন বলিয়া সে বিশববিস্ালয় 

স্থাপিত হয় নাই। 
_ বাংলাদেশে কিছুকালের মধ্যে অনেকগুরি নূতন নৃতন ধর্ম সম্পদায় 

' গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ব্যাথ্যা ও তাহার প্রচার ইহাদের 

উদ্েস্ত। এই সাধকপ্রেণীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম- 
হংসই শ্রথম। তীহার পর বিজয্বকৃষ্ণ গোস্বামী 

কাশীতে হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় । 

.. ঠীকুর দয়ানন্দ। 
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া্মমাজ হইতে চলর! গা নূতন সম্প্রদায়, সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
বর্তমানে তীহীর শিষ্যগধ্ তাহাকে অবতার বনিয়া পুজা করেন। কিছুদিন 

হইতে শিলচরে ঠাকুর দয়ানন্দের প্রভার খুবই হইয়াছে। : ইনিও শ্রীচৈতত্তের 
তক্তি-স্রোত পুনরায় আনিবার জন্য দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কীর্তনের আয়োজন 

করিয়াছিলেন। পুণিশের সঙ্গে ইহাদের একৰার সংঘর্ষ হয় এবং একটি 

বড় রকমের মৌকর্দমায় পরাজিত হুইয়৷ দয়ানন্দ শাস্তি পান। বর্তমানে 
তিনি ও তাহার ভক্তেরা পৃথিবীতে শাস্তি আনিবার চেষ্টা করিতেছেন । 

_ কাঙ্গাল হনিনাথ আর একজন বি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 

তীহার অনেক শিষ্য আছে। 

অন্পদিন হইল ফরিদপুরে আর একজন সাধুর আবিষ্াব হইছে 
তাহার শিষ্যেরা তাহাকে ভগবানের অব্তার রূপে দেখেন। তিনি 

আঠার বংসর একঘরে বসিয়া যোগ করিয়! জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । তিনিও 

তক্তিধর্ম শিক্ষা দিতেছেন এবং ফরিদপুরের বুনো ও জেলেদের মধ 

ধর্ম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে কীর্তনাদি শিখাই- 
ফাছেন। তীহার মত বাঁ শক্তির পরিচয় তিনি ধীরে 

ধীরে দিবেন। তিনি বলেন যে গোবধ ও মগ্ঘপান এক এক মহাদেশ 

হইতে এক একবার উঠাইবেন ; তাহার শিষ্যের! বলেন পৃথিবীর উদ্ধার 
ইহীর দ্বারা! হইবে। ফরিদপুরের গোয়ালকাঠির গ্রামে তাহার আশ্রম, 
প্রতিবৎসরে সীতানবমীর সময়ে এ খানে উৎসব হয়। পশ্চিমবঙ্গের 

বহুস্থানে তাহার অনেক শিষ্য আছে। 

জগদছু। 

জৈন 

বুদ্ধের ধর্ম সরি পুরে উত্তর ভারতে জৈন ধর্মের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তূ পাঁচ ছয় শত “কৎসরের মধো জৈনগঞ 
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তীর্ঘ্ঘর গ্নকে দেবতার আসনে বাইয়া পা আরম্ভ করিলেন_ধর্ষের 
শ্রাচীন বিশুদ্ধত৷ নষ্ট হইল) এক সময়ে ইহাদের শক্তি সমগ্র ভারতকে যে 
_অভিছ্ৃত করিয়াছিল তাহার নিদর্শন নানাস্থানের অসংখ্য মন্দির ওখর্মশালা ৷ 
আবু পর্বতের জৈন মন্দির ভারতীয় স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়৷ সকলে 
স্বীকার করেন। অভি প্রাচীনকালে জৈনদ্বের মধ্যে ছুইটি ভাগ হইয়! 
১.২. যায়-শ্বেতান্বর ও দিগাঞ্ঘর। শ্বেতাত্ঘর মন্দিরে হিন্দু 

8008 পুরোহিত কাঁজ করেন এবং প্রায় সমস্ত জৈন পরিবারে 
কোনো৷ ক্রিয়াই ব্রাঙ্গণ ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের 
মধ্যে জৈনগণ যে ক্রমেই বিলীন হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ গত 

ত্রিশ বৎসরের আদমনুমারী;১-১৮৯১ সালে জৈনদের সংখ্যা ছিল 
১৫ লক্ষ, ১৯০১ সালে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজীর, ১৯১১ সালে ১২ ঙ্ষ 

হাজার। | 

১৪৭৩ খুষ্টান্ে গুজরাটের আহমদাঁবাদে জৈনদের ভিতরে সংস্কারের 
এক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই ভিডি রা 

বিরোধী ? ইহাঁদিগকে স্থানিকবাসী বলে। 

জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেক দিন হইতে প্রবেশ 

করা সত্বেও শিক্ষ। তেমন ভাবে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই) 
ইহার কারণ জৈনগণ ব্যবসায়েই তাঁহাদের খন প্রাণ দিয়াছে অন্ত কোনো 

উচ্চ আদর্শের সহিত যোগস্থাপন করে নাই। আধুনিক সময়ে জৈনদের 
মধ্যে রাজচন্ত্র রব্জীভাই নামক একজন কাথিবাড়বাসী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মৃত্তি ও মুমতি (মুখের কাপড় ) ব্যতীত মোক্ষলাঁভ 
হয়_স্থানীকবাসী হইয়াও স্বেতান্বরের মন্দিরে পুজা করা যায় ইত্যাদি 
উদার মত তিনি প্রচার করেন। ১৯০৯ সালে মাত্র ৩২ বদর বয়সে 
তিনি মারা যান। | 

যে সাম্প্রদায়িক জাগরণ হিশু লমাজের মধ্যে দেখ! গিয়াছে, জৈনদের 
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খে তাহার পথম আভাস পাখা যা ১৮৯৩ সানে। ই বখসরে দিগন্বর, 

গণের প্রথম বাৎসরিক কনফারেন্স হয়। বৎসর দেড়েক পরে খুীয় 
যুবক সমিতির অনৃকরণে জৈন-ুবক-লমিতি নামে এক সমিতি গঠিত 

- “হুয়। ১৯০৩ সালে শ্বেতাত্বরগণের প্রথম কন্ফারেন্স 

কম্কারেস ,. ও. ১৯০৬ সালে স্থাদিকবাসীদের প্রথম মিলন-সভা 

হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা! এই তিন সম্প্রদায়কে এক করিয়া 

এক বিপুল শক্তির সরি কয়েন । .. . ও 
ইহাদের সকলের উদ্দেস্ত জৈন সাধু ও পুরোহিতদের ব্রি 

শিক্ষার ব্যবস্থা করা; জৈন ছাত্রদের জন্ত পৃথক্ হোষ্টেলাদি খোল! ও 
যেখানে জৈন ধর্মপুস্তক নিয়মিতভাবে অধ্যাপনা! করানো, ইংরাজি ও 

দেশী ভাষায় জৈন-পত্রিকা! প্রকাশ, প্রাচীন গ্রন্থসমূহের উদ্ধার ও প্রকাশ 
এবং নৃতন করিয়! তাহাদের ব্যাখ্য। ও প্রচার, সমাজ ও ধর্মের সংস্কার 
সাধন । 

দিগথ্র, শ্বেতান্বর, স্থানকবাসী সকলেই এই সংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর। 

দিগম্বরগণ কাশিতে প্নাদ্বাদ মহাবিষ্তালয়” স্থাপন করিয়া অহতগণের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দিল্লীতে একটি অনাথাত্রম, দেশের নান 
স্থানে হোষ্টেল ও বন্বেতে একি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন; এ 

ড়া অনেকগুলি সংবাঁদপত্র বহুভাষায় প্রকাশিত হইতেছে-_নারীদের 
জন্য বিশেষভাবে একখাঁনি কাগজ ইহাদের আছে। শ্বেতাম্বরগণও 

দিগম্ঘরধের পথ অন্ুমরণ করিয়াছেন; তাছাড়া ইহাদের আর একটি 
কার্য বিশেষ প্রমংশনীয়। তাহারা জৈন সাহিত্যের একটি তাবিকা 
্রস্থত: করিতেছেন, ইহার: প্রকাশের প্রথম বাধা প্রাচীনপন্থী জৈন 
সাধুগণ। টানানানগারাজাহাদানা। মি প্রকাশ 
করিতে চান না 

অনেকগুবি ফাও হইডে বু টন, গর্ছগত কয়েক বসের মধ্য 
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র্ হইছে ্ ্ত, প্রাক পক উবিনিকেন কত বই আছে 
0 তাহা আমর! জানিতাম না।  ছৈন-ুবক-মিতি 
আকোরতির চা বর্তমানে ভারত-জৈন মহামগুল নাম গ্রহণ করিয়াছে 

এই সভাক্ কেন্ত্র লক্ষৌতে। -ইহার প্রধান কর্মচারী একজন সম্পাদক ; 
তিন সম্প্রদায়ের তিনজন সহকারী-সম্পীদ্ক তাহীকে সাহায্য করেন। 
ইছার প্রধান উদ্দেন্ত তিন শাখার মধ্যে সখ্যত। ও এক্য স্থাপন । ইংরাঁ 

জীতে জৈন-গেজেট নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ইহাঁদের মুখপাত্র ৷ 
আপ্রাতে একটি বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিষ। জৈন পুস্তক পুঁথি রক্ষা করার 

ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । বিলাতেও জৈনধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
খুরোপীয় জৈন শান্্রবিদ ও ভারতীয় জৈনদের লইয়া একটি স্তা ্ি 

হইঘ্বাছে। 

_ বৌদ্ধদের মধ্যেও এই নৃতন আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে। বুরোগীয় 
ও আমেরিকান স্ধীগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি মনৌযোগ দিবার পর 

হইতে এদেশে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও রক্ষার 

জন্য বৌদ্ধগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। সিংহলের মহাবৌধি 
সোসাইটি--ইহার প্রথম প্রয়াস। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রদেশেই কেবল 
বৌদ্ধ আঁছে। তাঁহাঁদের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখা দিয়াছে; তাহারা 

সিংহলের বৌদ্ধদের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় বৌদ্ধ বিহার 
স্থাপন করিম্নাছেন; ইহাদের মুখ্য পত্রিকা জগজ্জোতি । 
শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব কম হইলেও ভারতের রাজনৈতিক ও: 

ধর্মনৈতিক ইতিহাসের উপর তাহাদের প্রভাব কম নয়। হিন্দুধর্মের 
নকল গ্রকার আচাঁর, ব্যবহার, সংস্কারের প্রতিবাদ 

| “স্বরূপ এই ধর্ম স্থাপিত হয়। অপরদিকে মুসলমান- 
দিগের গ্রহণ করিবার পথও প্রথমে ইহারা পরিষ্কার করে। অনেকের 
ভুল ধারণা যে শিখের! মুসলমান: বিদ্বেষী । একথা সম্পূর্ন ভুল। তাহারা 

" বৌদ্ধ সমাজ 

শিখ সমাজ প্র 



সুসলমান শামন কর্তাদেরশক্র ল_ ধর্মের সঙ্গে তাহাদের : 
আছে এখন পর্যান্ত গঞ্জাবে স্কুল কলেজে কোনো লামাজিক 
স্বন্ধীয় ব্যাগারে শিখ & মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যোগ. হজে হ”- 

হিন্দুছাত্রদের সহিত নহে। . 

পঞ্জাব বিজয়ের পর হইতে এদেশে নানা ধর্মের আরালন, ন উপ 
হইয়াছে । ১৮৪৯ সালে সর্ব প্রথমে খুষ্টায় পাঁদরীগণ ধর্ম প্রচারের জন্য 

তথায় উপস্থিত হন? তৎপরে ১৮৬৩ সালে ব্রাহ্ম সমাজ, ১৮৭৭ সালে 

আর্ধযসমাজ ও ১৮৯৮ সাঁলে দেব-দমাঁজের আন্দোলন সুরু হয়। এই 

সমন্তের ঘাত প্রতিঘাতে শিখ-সমাজ জাগিয়াছে। আধ্যাক্মিক দিক 

হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে হি বা মুসলমানদের অপেক্ষা শিখ- 

দের অবস্থা ভাল নয়। হিন্দু প্রতিমা ও পুত্তলিকা শিখদের গৃহে শৃছে 
এমন কি মন্দিরেও প্রবেশ করিয়াছে । গ্ররনথ-সাহে প্রতিমার ্তায়পৃজিত 
হয়। খুষ্টানদের ও বিশেষভাবে আধ্য-সমাঁজের গায়ে-গড়া আক্রমণের 

ফলে শিখ সমাজ জাগিয়া উঠিয়াছে | ১৮৯৭ লালে একদল শিক্ষিত শিখ 
শিখধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্ত দলবদ্ধ হন ও অমৃতসরে 'খাল্শা 

কলেজ' স্থাপন করেন । ছোট ছোট অনেকগুলি সমিতি শিক্ষা ও সখ 

কারে মন'দিয়াছে। ১৯০৩ সালে ইংরাজীতে “খাঁলশা! আযাড়ভোকেটু' 
নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “শিখ রিভিউ” নামে আয 
একখ[নি পত্রিক। ইহাঁদের দ্বারা চলিত | ১৯০৫ হইতে শিখেরা যথার্থ 

ভাবে শিখ হইবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছে | মন্দির হইতে সমস্ত হিন্দু 

দেবদেবীর মূর্তি তাহার! দূর করিয়াছে এবং হিন্দু প্রভাব ও আধ্য প্রভাব 
ও তাহারা প্রাণপণে বাঁধ! দিতেছে । শিখেরা বেদ ব! হিন্দুদের কোনো 

ধম শ্রস্থকে অন্রাস্ত বা অপৌরেষ বলিয়া মানে না) তাহাদের কাঁছে 

বাইবেল, কোরাণ, বেদ নোোস্ত লবই সমান ।' গরু তাহারা খীয় দা 

ইহার কারণ গরু.দনেবী বলিয়া নয়-_গরু কৃষি এপ্রধান দেশের উপকারী: 



টি রনির খা, না পি র সামাজিক ও? | 

তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বি বিবাদ, নাখাত থপ 
'অস্তাজ জাতির উদ্ধারের জন্ত চেষ্টা, শিখ ছাত্রদের জন্য হোষ্টেল, খোলা, 
প্রতিবৎদরে শিক্ষার কনফারেন্সের অধিবেশন প্রভৃতি নানা সদ্ক্র্মে 
শিখেছের ঘর শক্তির গলি শা যাইতেছে? 

শ্রীষ্ভীয় ধম” ও সমাজ 

..: শ্রবা্. আছে যে দাধু থমান্.প্রথম শতাঁবীতে ভারতে আসিয়া 
বর প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর প্রামাণ্য 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। খুঙ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের 

মাঁলাবার উপকূলে একদল খুষ্টানের. বাসের কথা 
সর্ব প্রথম উল্লেখ পাঁওয়। যায়। ইহারাই ইতিহাসে 

সিরীয় খৃষ্টান, নামে খ্যাতি। যোঁড়শ শতাব্দীতে পটু গীজদের আসিরার 
পুর্বে খুষ্ট ধর্ম প্রচার তেমনভাবে হয় নাই। ইহারা গোয়াতে, কেন্্ 
করিয়া ভাহার্দের সাম্রাজ্যের সবর প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সেন্ট 
জাভিয়ার ( ধাহীর নামে. একটি বিখ্যাত কলেজ কলিকাতায় ভবানীপুরে 

আছে) নামে জনৈক স্পেনীয় সাধু পটু গীজদিগের রাজনৈতিক শক্তির 
স্থুবিধ। দেখিয়া ভারতে আসেন) তীহার নিষ্ঠা ও.উৎসাঙ্কে খুষ্টধর্ম বহুল 
পরিমাণে প্রচারিত হয় । কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তনের সহিত 
পটুসীজদের ক্ষমতা ধরমক্ষেত্রে ও কমক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া, আদিল। 
এখনো রোমান কাঁথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৪ পলা 
টা্টদের চেয়ে প্রায় তিন লক্ষ বেশী । ূ 

 প্রোটেষটান্ট চার্ট ১৯শ শতাব্দীর পুরে খৃষ্ধর্ম চারে বিশেষে 

শ্রাচীন ইতিহাস 



রি 

যোগ, তয় নাই) পলাশী যুদ্ধে বি পরেই ষ্য় | পামরীগণ এদেশে 
. পরার, করিতে আসেন; কিন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ 

টা প্রচারের ঘোর বিরোধী -ছিলেন। তীহার৷ 
কারা ধর্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ 

করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। . ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বছ হিন্দু মন্দির 
রক্ষা ও পৌষশের ভার লইয়াছিলেন; তীর্ঘ স্থানগুলি সংস্কার বা 
পুনর্ঠণের জন্ত তাহার! হিন্দু মহস্তদের টাকা ধার দিতেন। মন্দিরের 
পুরোহিত এমন কি. দাক্ষিণাত্যের নর্তকীদের পর্য্যন্ত মাস-মাহি; 

_দিতেন'। যাঁগ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভৌজনাদি ব্যাপারেও টাকা দিতে কোম্পানী 
কার্পণ্য করিতেন নাঁ। এমন কি বনুকাল পর্যন্ত চড়রের সময়ে 
পেট ও পিউ ফোড়া ও সতীদাহু সরকারী. লোকের. ব্যবস্থাধীনে 

-হ্ইত। কোম্পানী থুষ্টীয় পাদ্দরীগণকে তীহাঁদের রাঁজ্যের মধ্যে বাঁ 
বা প্রচার করিতে দিতেন নাঁ বলয়! মহাতআ কেরী প্রমুখ পাদরীগণ 

দিনেমারদের রাজ্য শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন । বিলাতের 

লোকের্দের বহুকালিকাঁর আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ সালে কোম্পানীর 

অনদ পুণগ্রহণের সময়ে এই নিয়ম রদ করা হয়। এছাড়া কোম্পানী 
কোনো খুষ্টানকে সরকারী কাজ দিতেন না এবং সৈম্ত বিভাগে কোঁনো 

লোক খৃষ্টান হইতে ইচ্ছ। করিলে তাহাকে 'রীতিমতভাবে বাধা দেওয়া 

হইত ও দীক্ষিত হইলে তাহাঁকে কাঁজ হইতে বরখাস্ত করা! হইত । 

১৮১৩ সালে খৃষ্টান পাদরীদের ভারতে প্রচার সম্বন্ধে বাঁধা দূর' হইলে 
দলে দলে প্রোটেষ্ান্ট চার্চের লোক এদেশে আমিয়! ধর্ম প্রচারে মন 

দিলেন। ১৮২৯ সালে ডাফ সাহেব কলিকাতায় 

আসিয়া ইংরাজী কলেজ খুলিয়৷ মহা উৎসাহে ধর্ম 
৬, তাহার চেষ্টা বহুপরিমাঁণে কৃতকাঁধ্য হইয়াছিল.। ১৯১২ 

| টেষ্টা  খু্টানদের সংখ্যা ৮৬ লক্ষের উপর ছিল। এ বৎসরে 

১৯০সাম
ে বা ধা

 রদ 



তা 1 িচালিং ১৩ ্ঞটি টাথমিং এ যাললা স্ত্রীর ৪ লক্ষ 

বি রা, পড়িেছিন) তবে ইহাদের মধ্যে অধিকাং ংশই খুষ্টান নে 
সমগ্র বূটাশ ভারতের যাবতীয় প্রাথমিক বিগ্তালয়ের নয় ভাঁগের এক 

| ভাগ খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত । ইহাদের তত্থা- 
: সন বধানে ২৮৩ উদ্চ ইংরাজী বিস্াবয়ে ৬২ হাজার 

বালক ও প্রায় সাড়ে আট হাজার বালিক। অধ্যয়ন 

করিতেছি িদোডের উদার জন্য খুষ্টান সমাজ যথেষ্ট অর্থ 

:& সামর্থ ব্যয় করিতেছেন। ৩৮টি কলেজে সাড়ে পাচ ছাজারের উপর 

“ছাত্র ছাত্রী রিগ্ভালাভ করিতেছে । ইহাদের মধ্যে প্রায় মওয়া পাঁচ হাজার 
এ | | 

_ক্লোমান কাঁথলিকদের তথবাবধানেও সু গ্রয চর 
জ্মারস্ভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর কলেজ পর্য্স্ত আছে। ইহাদের কলেজ ও 

স্কুলে খুটীন বিদ্যার্থীদের সংখ্যা অধিক দেশীয় প্রোটেষ্ান্ট ঘুষ্টানমের 
চেয়ে রোমান কাঁথলিকদের শিক্ষা কম) কিন্তু হিন্দু ও মুদলমানদের 

“দ্পেক্ষ। অনেক বেশী। ধর্ম হিসাবে খৃষ্টানদের মধ্যে শিক্ষা সব চেয়ে 

বেশী । রোমানকাথলিকদের অধীনে প্রায় তিন হাঁজার রোমান কাঁথ- 
_লিরুদের শিক্ষা গ্রাথমিক বিষ্কালয়ে ৯৮ হাজার বালক. ও ৪১ হাজার 
'বালিক! অধ্যয়ন.করিতেছে। মধ্য ও উচ্চ বিস্ালয়ে ১.লক্ষ ৪৩ হাজার 

বালক ও ৭০ ছাঁজার বালিকা! ও কলেজে:৫০৭০ বিস্তার্থী পাঠ করিতেন্ছে। 

এই সব বিদ্যার্থীদের মধ্যে সুরোপীয় ও মুরেশীয় বিষ্যার্থীর সংখ্যা আগে- 

ৰ রি ভাবে অধিক। 

'জনলেব। গুইীয় সমাজের একটি প্রধান কাজ। ১৮৭৮ সালের পূর্ব 
খর্যা শুষ্টান চার্চ শিক্ষা ও. প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিল। এ বৎসরের 
ভীষণ চুভিক্ষের ক্লে রহ লক্ষ অনাথ ও লিরায টি 

 শরমাজের শরণাপন্ন হয় । বহু স্থানে হাঁদপান্াল ও ডিস্পেক্দারী: 



নি মান বেস আগ আছে ভা উোগানহ 

খৃষ্টান চার্ট কুষ্ঠদের এক প্রকার সম্পূর্ণ ভাঁর গ্রহণ 
করিয়াছে । ১৯১১ সালে প্রোটেস্টান্ট চার্চের 

অন্তর্গত ১১৮ জন পুরুষ ও ২১৭ জন নারী চিকিৎস৷ কার্ধ্যে ব্যাপৃত 

ছিলেন। ইহাদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প-বিস্তালয়ের সংখ্যা ১৮*ট 

এই সব বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ রকমের বিভিন্ন শির শিক্ষা দেওয়া হয়। 

বাহার৷ এসব বিদ্যালয় দেখিয়াছেন তাহারাই একবাক্যে বলিয়াছেন 
যে খুষ্টীয় চার্চ শিল্পের জন্ঠ সত্যই কাজ করিতেছেন। এক্ষেত্রে খৃটায় মুক্তি- 
(ফৌজদের (38/800।) 4100) ত্যাগ ও উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষ্যদীয়। 

এমন কি সরকার পর্য্যন্ত ইহাদের উপর কতকগুলি দুর্বৃত্ত জাতিকে সভ্য 
করিবার ভাঁর অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হেন! ইহারা প্রেমে লকলকে 

বশ করিতেছেন। : 

ভারতে ধর্ম প্রচার করিবার জন্ত যেকত মিশন আছে, তাহার 

তালিকা দিতে গেলেই একখানি বই হয়। পাঁদরীদের এই কাঁজ নানা 
লোকে নানা ভাবে দেখিয়! থাকেন। বন্ধুহীন, নুদুর পার্বত্য প্রদেশে 

প্রিয়জন-শল্ত স্থানে, অশিক্ষিত অসভ্যদের মধ্যে ধাহীরা দীর্ঘ জীবন যাপন 
করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেস্:ও কর্মকে দুরভিসঙ্ির চক্ষে দেখ! সত্য দৃষ্টি 

নহে । ভারতের নানা প্রদেশের নিয়শতরের লোকজার 

সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা আমর! 

যথাস্থানে দেখিয়াছি। চণ্ডাল, ডোম, পারিহা, মেখ, প্রভৃতি অন্ত 
জাতি যতদিন ছিনু আছে ততদিন তাহাদের সমাজে মাখা ফুিযান 

অনেক 'অন্তরায়। অথচ খান হইলে বিস্তালয়ে পড়িবার বাধা, পব্থে 

চলিবার বাধা সই দূর হইয়া যায়। এরই লব ছোটি খাটো যাপারেই 
নিয় শ্রেণীর লোকদের মন গলে। ধর্মতত্ব তাহার! বুঝে না। ধর্ম" 

জনসেবা, ও চিৎ 

ষটধম রগরের কারণ 



২২ 

তত্বের দিক দখা যাহারা সত ধর্মকে কিটার করেন তাহা হিন্দু সমাজে 
কফ এবং 'বিগ্বাতে শ্রেষ্ঠ । উচ্চ শ্রেনীর মধো থু্ীয় ধর্ম /বশেষভাবে 

প্রচারিত হয় নাই এবং হইবার আশাও কম। সাঁধারণ থৃষ্টায় পাদরী- 
গণের ধর্মতত্ব সমন্ধে ধারণা যেরূপ সরল তাহাতে হিন্দুমনকে পরাহিত 
ফর! সহজ নছে.। তবে নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রতিবৎসূর প্রায় এক. লক্ষ 

.করিয়। লোক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেছে এবং হিন্দুলমাজ যতদিন না 

. তাহাদিগকে সমানভাবে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ ন| হব 
ততদিন এ সমন্তার পূরণ হইবে.না | 

. “ভারতের খৃষ্টীয় মিশনগুলির রীতি রি পানি 

বিদেশের অনেক ধনী ও বিধব| তাহাদের সর্ব প্রচার-কার্ষ্য দান 

করিয়। যান। এইরূপ সেবা, শিক্ষা ও প্রচারের জন্ত অর্থদানকে তাহার! 
শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এদেশের ইরোপীয় খুষ্টান কর্মচারী 
ও সৈনিকদের জন্ সরকারী ধম যাঁজক নিযুক্ত আছেন । চারি-সশ্রদায়ের 
খৃষ্টান মিশন খুষ্টীয সঙ্ের অন্তর্গত । ইহাদের মধ্যে ইংলশীয় বা আঙ্গলিকাঁন 

চার্চ ও স্কটল্তীয় বা প্রেন্বিটার চার্চের বিশগ বা চ্যাপলেন (বড় পুরোহিত) 

ভারতীয় সেক্রিটারী অব্ ছ্রেটস কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমগ্র ভারত সীাজ্যে 
১৫২ জন খুরীয় বিশপ বা চ্যাপলেন আছেন। রোমান ও মেথডিষ্ট মিশন 

সরকারী হইতে সাহাধ্য পাইয়। থাকে। “চারি সম্প্রদায়ের গির্জার 
সরকারী ব্যয়ে নির্মিত ও সজ্জিত হয়। বছ কুন এই সব মিশন কর্তৃক 

পরিচালিত; অনেকগুলি স্কুল কেবলমীত্র ইরোগীয় বালক বালিকাঁদেরে 
জন্য নির্দিষ্ট। সরকার এই সকল বিদ্বালয়ে প্রচুর অর্থ দান করেন। 
সরকারের এই সর বিদ্যালয়ে দান ও খৃষ্টায় মিশনের সাহায্য দাম লইয়া 
গভর্ণমেন্টকে এদেশীয় লৌকদের নিকট অনেক গঞ্জনা তোঁগ করিতে 
হয়। ছাত্রদের তুলনায় বিদ্যালয়ে অর্থ সাহাঁধ্য অতিরিক্ত পরিমাণে হয় । 



৩ বর্ণভেদ 

টি রন বগি ৪ হিনু। মুমলমান আদিম, 

চি ধর্মীবলম্বী লোকদের মধ্যেই অনেক ভেদ আছে। অন্থান্ঠি দেশের 

মহিত ভারতের জাতি তেদের পার্থকা এইখানে যে. অন্থত্র জাত 
বাক্তিগত, সুতরাং গুণগত, এখানে জাতি বংশগত ; কাহারো সদ্ 

ৰ৷ নদ বংশে জন্গ্রহণের উপর তাহার সামাজিক মর্ধযাদা নির্ভর 
করে। | 

ৃ ফাদার শাস্রমতে চারি বর্ণে পৃথক. করা হয়-্া্ণ 
2৫ এ ক্ষ বৈ ও শূর। আদ সমাজের শীর্ষ 

| রশ স্থানীয় শিক্ষা দীক্ষার গুরু) যুদ্ধাদি কর্মে 
লিপ্ত বীরগণ রাজন্ত বা ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। বৈশ্ঠ বাঁ বিশ, অর্থে 

জনসমূহ বুঝায়, ইহারা বিচিত্র কর্মে লিপ্ত; শৃদ দ্বিজ জাতির বাহিরের বর্ণ 
অর্থাৎ আর্যদের অন্তর্গত নয়-ইহীরা' অনা্ধ্-_আধ্যদের নিকট 
ব্রত! স্বীকার করিয়৷ আচার ব্যবহার দীসত্ব মাঁনিয়। লইয়াছিল। এই 

চতুর্ণের বাহিরে ছিল পঞ্চম ব| অস্পৃগ্রেরা ; তাহারা নিষাদ, চণ্ডাল 
টি উপজাতি বা'196। ইহাই গেল আধ্য, সমাঁজের প্রথম 

গণ বলিনে ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতিকে নি ছিঃ 

মধ্যেও: ১ জাতিতে যথেষ্ট আছে। এইখানে জীতি শবের অর্থটি 
.. আমরা পরিষ্কার করিয়। দিব। কোনো 

(উপর: জাতি বলিলে কয়েকটি পরিবার বুঝায়, 

ইহাদের আচার ব্যবহার ও গেষা এক একজন মহাপুরুষ বা 
খধি হইতে তাহাদের সকলের উদ্ভব। জাতির মধ্যে বিবাহের আদান 



ৃ ২০৪ 

প্রদান বিশেষ কোন পা রক বিশে কোনো স্থানের লোকাচার 
সম্মত হওয়ার একাত্ত প্রমেজিন ) পরস্পরের ধহিত আহারাদি ও পাঁকম্পর্শ 

লে মানিক প্রথ৷ মানিয়া চলিতে হয় ; উচ্চ বর্ণ তাহার নিম্নবর্ণের 
হস্তে পক অন গ্রহণ করে না) এই সকল নিয়ম পালন করিয় চলায় নাম 
জাতি রক্ষা । এক্ষণে এই দকল নিয়ম প্রত্যেক দেশে পৃথক । উত্তর ভারতে 
ঝা আর্ধযাবর্তে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণেতর অনেকগুলি জাতির হাতে জল গ্রহণ 
করেন? কিন্ত দাক্ষিশাত্যে ব্রাহ্মণ যে অপর জাতির হাতে জলপান, করিবে 

তাহা তাহাদের স্বপ্রের অগোঁচর ৷ সেখানে (মাঁলবারে ) দায়ার জাতির 

সংস্পর্নে ব্রাহ্মণের জাতি যায়; কস্মান্দন বর্গের মিশ্ত্রী, কামার, ছুতার) মুচি 

ব্রাহ্মণের ১৮ হাতের মধ্যে আসিলে অশুচির কা্দণ হয়। : ইলুবনেরা 
২৪ হাত, পুলায়ন ৩২ হাত ও পাঁরিয়! ৪৮ হাত তফাতে ব্রাঙ্গণকে অগুচি 

করিতে পারে। সেইজন্য দাক্ষিণাত্যের বহু স্থলে ব্রান্গণ-প্রধান গ্রামে 
ইহারা প্রবেশ করিতে পারে না এবং রাজপথে ত্রাঙ্দণ দেখিলে বহুদূর 
হইতে পথ ছাড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে । উত্তরের ব্রাঙ্মণদের মধ্য 
এইরূপ কোনো মানামানি নাই।* সেইজন্ত প্রাচীন লেখকগণের মতে 
ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণ ছুই ভাগে বিভক্ত-_পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ ড্রবিড়। 
মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় সংস্কৃতজ ভাষাভাষী আর্ম্য বা মিশ্রিত 

'আর্ধ্যগণ পঞ্চাগৌড়ের অন্তর্সত-_হথ! সারস্কত, কান্তিকুজ, মিথিলা, গৌড় 
€ বাংল!) ও উৎকল। কর্ণাট, তামিল, তেলেগু প্রস্তুতি পঞ্চ ৰবিড়ের 

অন্তর্গত। ইহ! গেল দ্বিতীয় ভাগ। 
উপযুক্ত শ্রেণী ভাগই চরম নহে । ইহাদের মধ্যে নী ভাগ আছে; 

এই ভাগ অনেক সময়ে ভৌগলিক কারণ 
0 ত্রস। . জনিত। বাংল! দেশের মধ্যেই নিয়লিখিত 

উপবিভাগ বৃষ্ট হয় যেমন--(ক) দাঁড়ি () বারে রে রন ঘে) মধ্য- 
শ্রেণী () বৈদিক (ট) গ্রহবিপ্র। 



উপরূ্যক্ত শ্রেনীর মধ্যে পুনরায় যে ভাগ দেখ! মায় তাহাকে 

৫)গোজ। .. প্রতি গোত্র কোনো এক খষির বংশোিব |. 
প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রে সাধারণত যে দশ খধিকে মানব জাঁতির আদি 
বলিয়া ধরা হয়-_-সেই সব- খষিকে ব্রী্ষণ ও বৈশ্তের! তাহাদের আদি, 
পুরুষ বলিয়৷ মানে। এক একটি গোত্র কয়েকটি পরিবারের . সমষ্টি; 
এক গোত্রের মধ্যে বিবাহ হয় না তাহার কারণ তাহারা এক আদি 

পুরুষের বংশধর । (৫) পরিবার সমাজের ও. 

পরিবার। .. ব্যক্তির মিলিবার স্থান। পমাজ-তন্বের মূল 
হইতেছে পরিবার । লৌকিক ভাষায় 'জাত' শব্ধ বর্ণের স্থানে বাবহৃত 
হয় এবং সেই জাতের অর্থ কি, কি উপায়ে তাহা রক্ষিত হয় সে বিষয়ে 
পূরেইি বলিয়াছি। এইজাতি-রক্ষার গ্রধান জিনিষ বিবাহ । বিবাহ 
সম্বন্ধে হিন্দুসমাঁজে যেরূপ ব্যাপক নিয়মীবলী আছে আর কোনো! সমাজে 
সেরূপ আছে বলিয়া জানি না। বিবাহ সগৌত্রে হইতে পারে না; 

আদিম জাতিদের মধ্যে এক গোত্রে বিবাহ নাই। ইহার পর এক 

উপবর্ণের বাহিরে বিবাহের নিষেধ সকল বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত । কিন্তু 

পঞ্জাব ও আসাম অঞ্চলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে 

পাওয়া যায়। পূর্ব বঙ্জের কোথাঁয় কোঁথায় বৈদ্য ও কা্স্থের মধ্যে 
বিবাহ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্যগণ পুর্ব 
বঙ্গের বৈদ্যদের সহিত ক্রিয়। কর্ম করিতে অনিচ্ছুক । ৪ 

বর্মভেদ বা জাঁতিভেদের উৎপত্তি লইয়া বহুকাল হইতে গবেণা | 
চলিতেছে। ঘুরোপীয় পণ্ডিতগণ যেমন বহুবিধ পর . মতবাদ বা. থিওরী খাঁড়া করিয়াছেন, এ 

উড এটি এ বিষয়ে ব্যবস্থা 
লিপিবদ্ধ করিতে 'ভুলেন নাই। শীল্্রমতে চারিবর্গ যথাক্রমে ্ধার 



২৬৬.  ভীরত-্পরিচয় 

মুখ, বক্ষ, উরু ও পদ হইতে উদ্ভুত । একথাটিকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া 
বিশ্বী করিতে গেলে প্রাচীনদের বৃদ্ধির প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রন্ধ! 
প্রদর্শন কর! হইবে না । তবে ইহাঁকে রূপকভাবে গ্রহণ করিলে একথাটির 
সত্যতা ও গভীরতা! সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না; প্রত্যেক সমাজের 
মু জন্ত জ্ঞান, কর্ম, অর্থ ও সেবার প্রয়োজন । এই ভে কর্মগত | 
মন্ুতে ৩৬টি বর্ণের উল্লেখ পাঁওয়! যায়? তাহার মতে এই সব বর্ণ সঙ্কর |. 
অন্থুলোম বিবাহের কথ! সচরাচর দেখা যায়; প্রতিলোম বিবাহ ঝা 

নীচবর্ধের পুরুষের উচ্চবর্ণের স্ত্রীকে বিবাহে মঙ্কর-বর্ণ হয়। এই মৃত 
কিয়দ পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে নহে তাহ! আমর! দেখিব। 
বর্তমানে ভারতে বর্ণের সংখ্যা ২৩৭৮ট। জাতি সববন্ধে লৌকিক ধারণ যে 
(১ বর্ণভেদ হিন্দুধর্মের বিশেষ অঙ্গ, ও ধর্মের সহিত ইহীর সম্বন্ধ 
অচ্ছেপ্ত, (২) সমগ্র হিন্দুসমীজ ত্রহ্মণাঁদি চতুর্র্ণে বিভক্ত 3 (৩) ধর্ম সনাতন 
_-তাহার কোনে পরিবর্তন নাই। বিজ্ঞানের চেষ্টায় এ সব ধারণা 
জানীদের মন হইতে দূর হইয়াছে । বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'দেশীয়দের 
ধারণা যেরূপ ভ্রাস্ত যুরোপীয় অনেক পঙ্ডিতের ধারণাঁও তন্রপ। কাহারও 

মতে জাতির উৎপতি কর্ম বা পেশা ।: মিঃ নেসৃফিল্ড দেখাইয়াছেন যে 
ুক্ত প্রদেশের একশতটি বর্ণের মধ্যে ৭৭টি কর্মগত, ১৭টি বর্ণগত, ৩টি 
স্থানীয় নামান্ুগত ইত্যাদি । বর্ণগত নীমের অধিকাংশের পেশা শীকার, 
মাছ ধর প্রভৃতি । কয়েক জন পণ্ডিত বহু শত লোকের মাথা মাপিয়। 

ধর্পরুবিজ্ঞানের সাহাঘ্যে এই সিল্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ও ঝাঁড়- 
দারদের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে । আবার কেহ বলেন আহার, 
বিবাহাদি সন্ন্ধে যে সব প্রাচীন বাচ-বিচীর দেখা যায় তাহা আর্ধ্যদের 
আদিম অভ্যাস, গ্রীদ্ ও রোমেও এইরূপ ছই একটি পদ্ধতি দেখা যাইত। 
এই মকল. মতবাদের প্রাত্যেকটির মধ্যেই কিছু সত্য থাকিতে পারে) 
তাই বলিয়া কোনে! একটি কারণকেই এই জটিল জাতিভেদেয় কারণ, 



বলিতে গেলে সত্য 4 যেসব উপাহে ব্ ঘা 
তাহা নিয়ে উদাহরণ সমেত প্রদত্ত হইতেছে। | 

(১) অনেক আদিম জাতি বা উপজাতি হিদদুমাজের মধ্যে প্রবেশ 

করিয়াছে একথা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 

সাগর. এই প্রথা ভারতের ইত্হাসের গোড়া হইতে 
চলিয়৷ আসিতেছে । অনেক উপজাতি রাজা 

হইয়! রাজন্ত হইয়াছেন ; এ উদ্দাহরণের জন্য আমার্দিগকে বাংলার বাহিরে 
ঘাইতে হইবে না । কোঁচ বিহারের রাঁজবংশীরা ও ত্রিপুরাবাসীরা এক্ষণে 

আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করে। ছেটিনাগপুরের ভূমিজেরা 
এখন একটি পৃথক বর্ণ। অনার্ধ্য আচার ব্যবহারের সঙ্গে হিন্দু রীতিনীতি 
তাহারা অবলম্বন করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের আহীর, ডোম, দৌযাঁদ, 
বোম্বাইএর কোলী, মহর ও মরাঠা, বাংলার বাশ্সি, চণ্ডাল, কৈবর্ত, পোদ, 
রাঁজবংশীকোচ, মীন্ত্রীজের মাল, নায়ার, বেলাল ও পারিয়াগণ হিন্দুসমাঁজের 

মধ্যে প্রবেশ করিরাছে; প্রাচীনকালে ইহাদের অস্তিত্বের কোনো চিন 
পাওয়া যায় লী। ্ 

ত্রাঙ্মণদের মধ্যে যে সকলে এক জাতীয় তাহা নহে। ভারতের 

আদিম জাঁতির মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত গুণবান্দিগকে অথবা স্থানীয় 
পুরোহিতগণকে আর্ধ্ের! ব্রাহ্মণ করিয়া লইতেন। পৌরবাদি বংশ: 
হইতে এক একটি শীখাকে ব্রাঙ্গণ করিয়৷ লইবার উদাহরণ পুরাণে 
পাওয়া ষায়। উত্তর ভারতের সুন্দর আকৃতি ব্রাহ্মণগণ ও দ্বাক্ষি- 
াত্যের কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ এক জাতির নহে। শাকীপি 
্রাঙ্মণগণকে অনেকে পাঁরসিক বংশজাত বলিয়া অনুমান: করেন। 
মণিপুরের ব্রাঙ্মণগণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের খসে মণিপুর রমণীর গর্ভজাত। 

এইকপ নানা উপজাতির মধ্য হইতে ্রান্মণ সংগৃহীত হইয়াছিল এবং 
এখনো হইতেছে। বর্তমানে - নমশূর্রেরা, আঁপনাধিরগকে ্রাঙ্মণ বলিয়া 



অভিহিত করিতেছে । "গাব এ একজন বৈষ্ণব পাঁচশ লোককে ব্রাহ্মণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কাগজে পড়! গেল। . নানা. চাহি 
ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছে। | 

নানা প্রকার পেশা | বা জীবিকা অুরণ বিজি নদ উ- 
0 পত্তির একটি কারণ। পূর্বে থে চারি বণ 

(উপজীবিকা গত ছিল তাহা এক্ষণে রপাত্তরিত হইয়াছে; 

. বর্ণভেদ। টু ্ | ৃ | 
্ কর্মগত বিভাগ হইতে জন্মগত বর্ণের সি 

হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণেরই কোনো ন| কোনো বিশেষ কম” আছে। 
অনেক সময়ে এই পৈতৃক কর্ম ত্যাগের ফলে নৃতন উপবর্ণের সৃষ্টি 
হইয়াছে। ব্রাঙ্মণ পুরোহিত, আহীর গোরক্ষক, চীমার ও মুচি চর্মের 
কাজ করে, চুহাড়, দৌষাদ, ডোম পরিচ্ছন্নতার কাজ করে; গোয়ালা ছুধ 
বেচে, কৈবর্ত ও কেওয়াৎ মাছ ধরে ও চাষ করে, কায়ঙ্থ কেরাণীর 
কাজ করে; এইরূপ, ধোঁপা নাপিত, কামার, কুমার, সৌণার. র্ণকার, 

গোদ, তেলি, তিলি সকলেরই বিশেষ কোনে! কাঁজ তাহাদের জাত 

ব্যবসায়। কিন্তু জাত ব্যবসার যে সকলেই করে তাহা নহে) প্রাচীনকালে 
দর যুদ্ধ কার্য ও বিছুর সা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; জনক উপনিষদ 

ব্যাখ্যা করিতেন ও পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন! 
সুতরাং তখনো! যে দকলেই নিজ নিজ জাত-ব্যবসায় করিতেন এমন 
নহে। বিহারের আহীরদের শতকর! ৮* জন কৃষিকার্ধ্য করে; বাংল- 

দেশের ব্রাহ্গণদের শতকরা! ১৭ .ও বিহারের ৮ জনের পৌরহিত্য জাত- 
ব্যবদায়ঃ চামারদের শতকরা ৮ জন চীম্ড়া করে) অবশিষ্টেরা 
কেহ ইট তৈয়ারী' করে, হি করে। তাতি, কামারদের 
মধ্যেও এইক়প। 
এইমব ব্ণর মধ্যে অনেক সময়ে কর্মন্র গ্রহণের জন্য 

হয় ধার যগোগের গৌয়ালাদের হইতে পৃথক্ হইয়া মনগোপ 



নাম লইয়াছে। শিক্ষিত কৈবর্ত ও পোদগণ অশিক্ষিতদের হইতে পৃথক্ 
হইয়া নৃতন বর্ণ সথ্টি করিতেছে) মাহিহ্যবণ নৃতন 

দেখ! দিয়াছে । মধু-নাপিতেরা জাত-ব্যবসায় ত্যাগ 

করিয়! অন্ত কর্মে লিপ্ত বলিয়! তাঁহারা এক্ষণে পৃথ্ক বর্ণে পরিগণিত । 
চাঁধা-ধোপারা ধোপা হইতে পৃথক । বাংলাদেশ হইতেই এই কয়টা 
উদ্দাহরণ ; ভারতবর্ষে কর্মাস্তর গ্রহণের জন্ত এইরূপ জাতি বরাবর 

গঠিত হইয়া আসিতেছে । এইখানে একটি কথা৷ মনে রাখা দরকার যে 

ভারতের এক অংশের বর্ণ বাঁ উপবর্ণের সম্মান বা মর্যাদার কি অন্ত 

প্রদেশের মিল দেখা যায় না। | 
(৩) ভারতের কতকগুলি ধমগশ্প্রদায় পৃথক পৃথক্ বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ১- 

তাহাদের মধ্যেও সাধারণ হিন্দুমাজের ন্তার উপবর্ণ, শ্রেণী গ্রভৃতি ক্ষুদ্র 

ষু্র সমষ্টি দেখা যায় । বাংলাদেশের বৈষ্ণব, বোমাই 
অঞ্চলের লিঙ্গায়েৎ ও উড়িষ্যার সারক সম্প্রদায় এই 

শ্রেণীর বর্ণ-ভেদের প্রকট প্রমান। দক্ষিণাত্যে পূর্বে যাহারা জৈন ধমণ- 
বলম্বী ছিল এক্ষণে তাহারা আপনাদের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন করে । 

বোন্বাইয়ের লিঙ্গারেৎ সম্প্রদায় দ্বাদশ শতাব্দীতে জাভি..দ ও ব্রহ্মণ্যের 

প্রতিবাদ করিতেই ইহা 'আবিভূতি হইগ্রাছিল। কিন্তু গত কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের ভিতর ত্রাঙ্ষণাদি ভাগ হইয়াছে এবং তাহারা 

বারশৈব-্রাঙ্গণ, বীরশৈব-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি লিমা আপনাদিগের পরিচয় 
দিতেছে। 

দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যেও এই শ্রেণীর জাতিভেদ ৪ হয়। কোঙ্কনের 

রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সমাজ বাশ্বণ (ব্রাঙ্গণ ), ছরোদ (ছত্রিয়) 
দির (শৃদ্র ), রেগার, গবিদ, মোত্বল ( ধোঁপা), কুম্বার, কাফির (মজুর) 

ইত্যাদি ভাগে বিতক্ত। সীরিয়ান খৃষ্টানদের মধো, জাতিভেদ খুবই বন্ধ 

মূল. তাহাদের উপঞ্জাীতির মধ্যে বিবাহাদি হয় না বলিলেই চলে। 
১৪ 

ন ৪৯. 

কর্মাত্তর গ্রহণে নূতন রর 

সম্প্রদায়গত ভেদ 

৯. 



» (৪) হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণাদি চতুরবণ ধাতীত সকল জাতিই বর্ণ-শ্কর ; 

এইখানে আমর! সেই বর্ণ-সঙ্কর জাতির কথা বলিব না । গত দেড় 
| শত বৎসরের মধ্যে ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক 

| বিপ্লবের সঙ্গে এখানকার সমাজিক জীবনও অনেকখানি 

পরিবর্তিত হইয়! পড়িয়াছে । উড়িষ্যার মাঁগরদিপেশা! নামক এক সন্বর 
বর্ণ আছে। ইহার! উচ্চবর্ণের ওড়িয়া ও বাঙ্গালী-কায়স্থের উরসে ওড়িয়া- 
দাসীদের গর্ভজাঁত সন্তান। ইহারা নিজ নিজ পিতার জাতি অনুসারে বিভক্ত, 

এবং পরস্পরের মধ বিবাহাদি করে না। ইহাদের সংখ্যা নৃনাধিক ৫০ 

হাজার হইবে। এছাড়া মধ্য-প্রদেশের বিদুর, মাঁলাবারের ছকিয়ার, 

বোস্বাইয়ের ভিলাল, বড়োদার গোলা, আসামের বোরিয়। জাত বর্ণ-সঙ্কর। 

বোরিয়ারা বিধঝ ব্রাঙ্মণ কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ঠের গভ'জাতি। ভারত- 

বর্ষের ফিরিঙ্গিরা বর্ণ-সম্কর ; তাহাদের সহিত খাঁটি ঘুরোগীয়দের সম্বন্ধ নাই 

বলিলেই হয়। ব্রহ্ধদেশে বহু ভারতগ্রবাদী হিন্দু ও মুসলমান গিয়া বিবাহাদি_ 

করিতেছে ; দেখানেও বর্ণ-সঙ্কর জাতি স্থষ্ট হইতেছে । আসামের চা 

বাগিচার কুলীদের মধ্যে, আন্দামানের কয়েদীদের মধ্যেও এইরূপ অপর্রপ 
বিবাহের ফলে সঙ্কর বর্ণ সষ্ট হইতেছে । 

(৫) ভারতের ইতিহাসে যে সব জাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রি 

লাঁত করিয়াছিল তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে জীতীয়তা-বোধ এখনো 

সুস্পষ্ট । .এই শ্রেণীর 'নেশনে'র সংখ্যা ভারতে কম। 

নেপালে নেবারগণ এককালে রাজা ছিল। ইহাদের 

মধ্যে দেবভজগণ ত্রান্গণ? সুত্যবংণী মালের বাঁজবং 'গীয়; শ্রেষ্ঠগণ মন্ত্রী ও 

্ান্তব্যক্তি ) জপুর! কৃষক। ইহাদের নীচে অন্ঠান্ত অনেক বর্ণ আছে। 

নেবারদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সামাজিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।, 

বৌথ্বাইয়ের মারাঠাদের.মধ্যে একটি জাতীয়, ভাব দেখা যায়) সেই বোধ 

লমগ্র জাতিকে একটি পৃথক. মমষ্টি করিয়] তুলিয়াছে।. 

সন্কর জাতি 

নেশনগত বর্ণ 



(৬) স্থান রিবন, বণ নত দেখা যায়। যদি কোনে! 
বণের লোক নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্ত কোনো প্রদেশে গিয়া বাস 

করিতে থাকে তবে ছুই এক পুরুষের মধ্যেই তাহান্দের 
_ পৃথক হইয়া পড়িবার সন্তবনা খুব বেশী। সমাজের 

'চাখের সামনে না থাকিলে তাহারা! আহার ও পাকম্পর্শাদি সম্বন্ধে যে যথেষ্ট 
সাবধানতা রক্ষা করিয়াছে তাহার কোনে! প্রমাণ নাই ) এই জন্ত পুত্র 

কন্যার বিবাহের সময়ে প্রচুর অর্থ লাগে। কিন্তু বর্তমানে রেল হওয়াতে 
(ববাহাদি ক্রিয়া কমের সময়ে দেশে গিয়! সমাজের সহিত যোগরক্ষা করা 

সম্ভব ও সুলভ হইয়াছে । প্র।চীনকালে স্থান পরিবঞ্ঠনের ফলে রাী, 

বারেক, তিরহুতিয়া, জৌনপুরী, কনৌজিয়! প্রভৃতি বরাহ্মণ-বর্ণের মধ্যে ভেদ 
সষ্ট হইয়াছিল। মালাবারের নামবুদরিত্রান্মণগণকে দেখিলে আধ বলিয়া 

মনে হয়, কিন্তু তাহাদের অন্যান্ত আচার অপরাপর স্থানের ব্রাহ্গ- 

ণের স্তায় আদৌ নহে। নামবুদ্রি ত্রাঙ্মণেরা তাহাদের কন্যার বিবাই 
অল্প বয়সে দেয় না। বহু বিবাহ .তাহাদের মধ্যেই খুবই প্রচলিত; 
জোষ্পুত্র বাতীত অপর কাহারও বিবাহ জাতির মধ্যে হয় না। অঙ্ঠান্ত 
ছেলের! নায়ার রমণীদের উপপতিরূপে থাকে । নায়ারদের মধ্য বন্-স্বামী 
বিবাহপ্রথা বিদ্বমান ছিল এবং এখনো পূর্বোক্ত প্রথা ইহাদের মধ্যে 
পহিয়াছে। 

(৭) স্থান পরিবর্তনে যেমন নৃতন বর্ণ স্ষ্ট হয় তেমনি কোনো লৌকিক . 
মাচার ত্যাগ করিলে নূতন বর্ণ উদ্ভূত হয়। শীস্তান্ুসারে যাহারা ক্রিয়! 

কর্মকরে না তাহার! ব্রাত্য। ইতিহাসে বরাবরই 
ব্রাত্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়; ত্রাত্যদের' সহিত 
সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা নিদদনীয়। উত্তর-পশ্চিমের 

'ধাভন' জাতি এককালে ব্রাঙ্গণ ছিল, কৃষিকাধ্য গ্রহণ করায় তাহাদের 
উন হয়। মোঙ্গলীয় রাজবংলী' কোচের! বলে যে পরশুয়ামের ভয়ে 

স্থান-পরিবর্নে বর্ণভেদ 

শ্বাচার পরিবর্তনে 

সাতিভেদ 



২৯২ 
তাহারা পলাইয় আদিয়াছিল রি | তাহাদের পতন হ্। উ্ক্ষতিয়ের। 

আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয় অভিহিত করিয়! প্ররূপ ব্যাখ্যা দিয়া | থাকেন | 
[ংলার কাঁয়স্থগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তারপর তীহাদের পতন হয় ও অন্থানঠ 

ক্ষবিযদের সহিত ক্রিয়াদি বন্ধ হইয়! বায়। এইরূপ বেরারের বনজারী, 

মাদ্রাদের বন্পুবন, জীতাপু, মধ্য প্রদেশের চিতারী, বোস্বাইয়ের নাদোর, 

প্রভৃতি বর্ণ এই শ্রেণ্রীর মধ্যে পড়ে। বিধবা-বিবাহ দিয়! একদল লোক 

সমাজে পৃথক হইয়! পড়িগ্নাছিল। বাংলার গীরমালি ত্র ্ ধণ ও কায়স্তেরা 

 ঝোধ হয় এইরূপ কোনো আচার ত্যাগ করায় এক্ষণে পৃথক বর্ণ রূপে 
পরিগণিত হয়। ্ ক 

বর্ণের মধ্যে যেমন সাত প্রকারের ভেদ দেখা গেল, উপবর্ণের মধোেও 

তেমনি পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে। ভারতের নানা স্থানে একই কমের 

জন্ঠ নানা বর্ণের সৃষ্টি হইরাছিল। ধোপার গ্রয়োজন সব দেশেই ছিল এবং 

প্রত্যেক স্থানেই একদল লোক এই কাজ আরম্ভ করে ও তাহাদের 

কাজ ক্রমে বংশগত হইয়। দাড়ায়; কিন্তু একস্থানের ধোপার সহিত অন্ত 

স্থানের ধোপার কোনো মন্বন্ধ ছিলনা । ধোঁপা বলিলেই যে ভারতের, 
যাবতীয় ধোপা বুঝায় এবং তাহাদের উৎপত্তি এক স্থান বা এক খাষি 

হইতে হইরাছে তাহা নহে। মগধিয়া তিরহুতিয়া, আউিয়।, বাঙ্গালী 
ধোপা সবই পৃথক। প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকটি বর্ণ সম্বন্ধেই এই কথা 
কিঞ্চদিধিক খাটে। 

বর্ণ ব জাতি ছিল জাতীয় জীবনের মমস্থল। ধম নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা 

সমস্তই জাতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষার ভার যেমন সমাজের হানতে 

সনি .ছিল--শাদনের ভার সমাজ, নিজ হাতে রাখিয়া ছিল, 

5. রাজপুরুষের হস্তে তাহ! তুলিয়া দেয় নাই। প্রত্যেক 

বর্ণের বা উপবর্ণের নিজ নিজ পঞ্চায়ে আছে।. বর্মণ ও অন্তান্ত উচ্চ- 
বর্ণের মধ্যে পঞ্ধাহে প্রথা নাই ; সমাজপতি ও বয়োজোষ্ঠেরা মাহা করেন 



১৩, 

তাহাই সকলে মানি উলে। অনা নর মধ্যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা প্রভৃতঃ 

ঞ্চায়েৎ অপরাধীর শাস্তি বিধান করে, ছুর্নীতি হইতে সমাজকে রক্ষা! 

করিবার চেষ্টা করে ও আঁচার রীতিনীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করে। 

বর্তমানে ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার 

জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ব্রাঙ্গণই শ্রেষ্ট বর্ণ ও অন্ত সকলেই শূত্র 
ইহা হইতেছে: লৌকিক মত. - ইহা মানিতে লোক এখন, রাজি নহে। 

বাংলাদেশের কারস্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচারিত করিয়া 

উপবীত গ্রহণ করিতেছেন, ক্ষতরিরদের স্তায় একাদশ দিন কালাশৌচ 

মানিতেছেন। নমশুদের ব্রাহ্মণ বলিরা লিখাইতেছে, চাষী-কৈবর্ত মীহিষ্য 
বলিয়। আত্মপরিচয় দিতেছে, আসামের হাঁড়ির বুন্তিয়াল বেণিয়া বলিয়া 

ঘোষণা করিতেছে। বহু জাতি আপনার্দিগকে বৈগ্ঠ বলিয়! প্রকাশ করি- 

তেছে। এই সকল “জাতে ওঠা”র জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় ন'। কয়েকজন 

বান্ষণকে কিঞ্চি মুদ্রা দিলেই বাবস্থা সহজে মিলিত। ক্রমে এই প্রথার 

হা এমনি বাভিচার ঘটতে লাগিল যে কাশীর পণ্ডিতগণ 

জাতে উঠার চেষ্টা অবশেষে বাংলার পণ্ডিতদের এইরূপ ব্যবহারে প্রতিবাদ 

করিতে বাঁধা হইলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 

অর্থ প্রত্য্পণ ও ব্যবস্থা উঠাইয়া লইতে বাধ্য করিলেন। এই “জাতে ওঠার' 
চেষ্টা ভারতের সর্বত্র চলিতেছে । পূর্ব পুর্ব আদমস্তমারীর প্রতিবেদনে 

স্থানীয় রীতি অনুসারে উচ্চনীচক্রমে বর্ণের নামের তালিকা ছাপা হইত। 

গত ১৯১১ সালের আদমস্থ্মারী গ্রহণের সময়ে পূর্বের এই ব্যবস্থার 
প্রতিবাদ করিয়া! চারিদিক হইতে আবেদন আসিতে থাকে ; সকলেরই 
্রতিগান্থ বিষয় এই যে “তাহারা” জাতে বড়। এই আবেদনের ওজন 
ইতেছিল দেড় মণ। নীচু হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টা স্তর সমভাবে 
চলিতেছে; কিন্ত সে চেষ্টা সফল হইতে এত সময় লাগিতেছে € যে যাহারা: 
নাতে পড়ি আত্মগ্নানি ভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা 
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রাঙ্গণদের শত্রুতা আরস্ত করিয়াছে . ্ 
মাদ্রাজ ও বঙ্গে হিন্দুমাঁজ্ের মধ্যে মাত্র বর্ণ আছে াহ্মণ ও 

শু্র। বাংলাদেশে যে ব্রাহ্মণ নয় সেই শূদ্র এইরূপ ধারণ প্রাচীনদের 
মধ্যে চলিত। কিন্ত মাদ্রাসের উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে যে প্রকার ভেদ 

এখনো বিগ্রমান ভারতের আর কোথাও এরূপ দেখা যাঁ় না। সেখানকার 

্রাঙ্মণগণ অব্রাঙ্মণ কাহারও হাঁতে কিছু আহার করেন না । পঞ্চম বা 

অস্তাজেরা ব্রাহ্মণের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ন!) বহুদূর হইতে 
্রাঙ্মণকে দেখিলেই তাহাদিগকে গ্থ ছাডিয়। দিয়া যাইতে হয়। সমাজে 

কোন বর্ণের কিরূপ অবস্থ। তাহা আমরা পুর্বেই বলিয়াছি। বর্তমানে 

ইংরাঁজী শিক্ষার ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ফলে এই সকল অন্ত্যজ জাতির 

মধ্যে আত্মশক্তি প্রকাশ পাইতেছে। নীচবর্ণের উচ্চে উঠিবাঁর প্রথম 
ধাপ হইতেছে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে উচ্চ বর্ণের প্রথা মানিয়া চলা, 

বাল্য-বিবাহ প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহ সমর্থন না করা। উচ্চবর্ণের 

অনুকরণে নিয়বণের "মধ্যেও কুলীন প্রথা, শ্রেণী-বিভাগ, উত্তররাঁট়ী, 

দক্ষিণরাট়ী, বারেক প্রভৃতি ভেদও প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমানে 

সমস্ত বর্ণ উপবর্ণের মধ্যে আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার 

চেষ্টা দেখ দিয়াছে । সকলেই ব্রাহ্মণের শক্তিকে হাঁস করিতে ব্যস্ত; 

মাদ্রীজে কোথায়ও কোথায়ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্রিরা কম করিবার গ্রয়াস 

চলিতেছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাহাদের নিয়স্থ বর্ণ যখন 
মাথা তুলিতে চায় তখন তাহারাই উহাদের সব চেয়ে বড় শক্ত হয়; এই 
পরম্পর পরস্পরকে নীচে রাখিরা নিজে বড় হইবার ইচ্ছা! প্রতোক 

বর্ণ ও উপবর্ণের মধ্যে এত অধিক যে তাহাতে কাহারও উন্নতি তার 

হইতেছে না । ১ | টু 

_. ইংরাজ আগমনের পর শিক্ষা রে: রেল ও নি নাদের সঙ্গে 



২৯৫. 

সঙ্গে বর্ণের ঙোড়ামী অনেকটা ফিকে ইইয়া আসিয়াছে । উপবর্ণের মধ্যে 

ভেতর ক্রমেই কমিয়া আিতেছে ; রাটা বারেন্ছের ভেদ ক্রমেই ভাস পাই- 

তেছে; এবং পাটেলের সর্ব বর্ণের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হইবার প্রস্তাব উপ- 

স্থাপিত.ও সমর্থিত হইবার মত সাহস ঘে হিন্দুসমাজের ভিতর হইয়াছে 

তাহার কারণ সে বাক্তি-ন্বাধীনতাকে স্বীকার করিতে ইচ্ছক।, 

৮. সীট 

৪। জ্ঞান-বিস্তার। 
পশ্চিমের নিকট হইতে ভারতবর্ষ বু জিনিষের জন্ত খণী; ইহার মধ্যে 

ুদ্রাযন্ত্ই প্রধান। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা, ধ্মভাব, জাতীয় ভাব 

সমস্তই দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে । ১৭৭৮ সালে স্তর চালু উইল্- 
কিন্স হুগলী 'হইতে রাংলা অক্ষরে হলহেড. সাহেবের 0৮8700)8 ০01 
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অক্ষরে প্রকাশ করেন। উইলকিন্সের উপদেশে 

পঞ্চানন কর্মকার নামক হুগলীর এক ব্যক্তি কাঠের বাংলা অক্ষর ্স্তত 

করিয়াছিল । বাংলার ছাপার অক্ষরের ইহাই মূল। 

প্রাচীন ভাষায় কবিদিগের শেষ রদ্ব ভারতচন্ত্রের পর বাংলায় ভাল. 

সাহিত্য বহুকাল স্থষ্ট হয় নাই। যুরোপীয়েরা আসিয়া বাংলাদেশে লক্বপ্রতিষ্ঠ 

এ সাহিত্যিক কাহাকেও দেখেন নাই । উনবিংশ শতাবীর 
সাহিতোর চারিটা ধারা | 

প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্যে চারিটি ধারা দেখা যাঁ়। 

ভট্টাচাধ্য পঙ্ডিতগণ বাংল! জানিতেন না, সংস্কতই তাহাদের লেখ্য ভাষা 

ছিল) থে বাংলা তাহায় লিখিতেন তাহা সস্কৃতের বাড়া।, ইহার নমুনী 
পরবে ২ আদালতী ভাষা; ছার্সী ভাষা রাঁজ- 

বাংল! মুদ্রা যন 



রী ছিল; কায়স্থ লেখকের! নং জরা সহিত বাং লা ভাষা মিশাইয়া 
এমন একটি দুর্বোধ্য খিচুড়ী ভাষা! করিয়াছিলেন যে তাহা! সাধারণে বুঝিতে 
পারিত না। ফার্সী ভাষার প্রভাব কবিকন্কনের চণ্ডীর মধ্যেও দেখা 

যায়। ওয় চল্তি ভাষা ও সাহিত্য । গ্রাম্য চল্তি ভাঁষায় কবিওয়ালারা 

সাহিত্য রচন! করিতেন। ইঈশ্বরগুপ্ত বাংলার এই গ্রাম্য চল্তি ভাষার 
শেষ কবি। বঙ্কিমচন্ বলিয়াছিলেন “খাটি বাংলা কথায় বাঙ্গালীর মনের 

ভাব ত' খু'ঁজিয়! পাই নাঁ। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি।” ৪র্থ--যুরোপীয় লেখক। পাশ্চাত্যদের মধ্যে পটু্লীজ্গণই 

বাংলা ভাষার প্রথম লেখক। ইহাদের লেখার নমুনাও পাশয়া গিয়াছে । 
তারপর শ্রীরামপুরের বিখ্যাত মিশনারী মহাত্মা কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড 

বাংলা ভাষার যে কি পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালী 

মাত্রেরই অবিদিত নহে। যুরোপীয়গণ ছুই কারণে বাংলা ভাষা শিক্ষা 

করেন। প্রথমতঃ বাঙ্গালীদের সহিত কাঁজকর্ম চালাইবার জন্ত বিদেশী 

বণিকগণ বাংলা ভাষা শিখে এবং তন্িমিত্ত এই ভাবায় ব্যাকরণ ও. দুই, : 

চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয়তঃ পাদরীগণ এদেশের ভাষা শিক্ষা 
করিয়া! খুষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। ১৮০০ লালে ইংরেজ সিভিলিয়ান্দিগকে 
দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্ত কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ 
স্থাপিত হয়। মিশনারীগণ বাংল! গঞ্চে নানাবিধ পুস্তক রচন! করিম 

সর্ব প্রথমে প্রচার করেন। ১৭৪৩ সালে সর্ব প্রথম গ্রন্থ 'ব্যাকরণ 

ও অভিধান! মুদ্রিত হয়। পর্ভ,গীজ বণিকেরা চট্টগ্রামের কথ্ভাষায় 
ইংরেজী অক্ষরে এই গ্রন্থ রচনা! করেন। ১৭৬৭ সালে বেন্টো প্রার্থনা 

মালা' ও প্রশ্নমালা' নামে ছুই গ্রন্থ লগ্ন সহরে মু্িত 
. একরেন। : ১৭৭৮ সাল হইতে এদেশে পুস্তক, ছাপান. 

আকস্ত হয়। ১৭৪৩ হইতে ৯৮১৮ 20 পর্যাস্ত ৮২. খানি ও উল্লেখযোগ্য 

্স্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার: মধ্যে অধিকাংশই- খৃষ্টান: পাদরীদেক্স 

সাহিত্যের আলোচন। 
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লিখিত। বাঙ্গাবীদের মধ্যে য়াননাম বন বালে চি 

রাজা | রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য 1 | 
১৮১৬ সালে বাংলার প্রথম সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়। অনেকের 

ধারণা খৃষ্টান পাদরীগণই ইহার প্রবর্তক; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে. 

ইংরাজী প্রথম সাময়িক পত্রিকা হিকির বেঙ্গল গেজেট ১৭৮* সালে, 

প্রকাশিত হয়; সেই হইতৈ অনেক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ইংরেজী পত্রিকার অনুকরণে গ্গাঁধর ভট্টাচার্য নামক জনৈক বাঙ্গানী 

“বেঙ্গল গেজেট” নামে পত্রিকা বাহির করেন। 
এক বংসরের মধ্যে ইহা লোপ পায়। সে যুগে 

কলিকাতার বাহিরে পত্রিকা! বা পুস্তক যাইত না; স্থৃতরাং ইহার প্রভাব 

দেশের উপর কিছুই হয় নাই। তাঁ ছাড়া ইহাতে বিদ্যানুন্বর,-বেতাল 

পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য ছবিসহ মুদ্রিত হইত) সাময়িক পজ্িকায় কোন 
বিশেষত্ব ছিল না।। 

“বেঙ্গল গেজেট উঠিষ। গেলে ১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে ্ররামপুরের 

বিখ্যাত পাদরী পণ্ডিত মীর্শম্যান “দিগ দর্শন নামে একখানি মাসিক পত্রিক! 

প্রকাশ করেন। এই সময়ে গভর্ণমেন্টের নিকট ুদ্রিতব্য বিষয়ের পাওুলিপি 

পরীক্ষার জন্য প্রেরিত. হইত। এই প্রথার জন্ত কতকগুলি ইংরাজ 

সম্পাদক দারী। ১৭৮০ সালে হিকির “বেঙ্গল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয়। 

তখন মুদরাযন্ত্র বিষয়ে কোনো আইন ন! থাকাতে লোকের যাহা খুমী তাহা 
লিখিত7 বিশেষত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক 

জীবনের ইতিহাস লইয়া কুৎসা ও মমালোচন! ইহাদের প্রধান অঙ্গ ছিল।, 
ওয়ারেন হেষ্টিংস “হিকির গেজেট উঠাইয়া দেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ 

সালে আইন করেন যে গভপূমেণ্টের কোনো! কার্ধট সম্বন্ধে সমালোচনা! গত্রি- 

কাতে, প্রকাশিত হইলে সম্পাদক শাস্তি পাইবেন. কিন্তু ব্যজিগত সমা- 
লোচন! প্লেষ রীতিমত গ্রকাশিত. হইতে থাকিল 1: এই.সমন্বে'কলিকাতায় 

প্রথম সাময়িক পত্রিকা 



২১৮ ভারিজগরিচঃ 

ইরানী ুদ্রাযব্ত্ের মংখ্যা খুবই বৃ্িপ্রাপ্ত হইয়াছিল | ১৭৯৩, মালেকরিকাতা 
ম্যাগাজিন” *ওরিয়্যান্টীল মিউজিয়ন” ১৭৯৪ লালে “ইগিয়ান্ ওয়ারল্ড,৮, 

“কলিকাতা মন্থলি জার্ণান” ১৭৯৫ লালে “বেঙ্গল হরকরা” “ইগডিয়ান্ 
এপোলো”  “এপিয়াটিক মিরার", “কলিকাত। 

_. কুরিয়ার,” “টেলিগ্রাফ”, প্রভৃতি কতকগুলি পঞ্জিকা 
বাহির হইয়াছিল। অসংযত ভাষার জন্য “ইপ্তিয়ান ওয়ারল্ডের” 

সম্পাদক, “টেলিগ্রাফের” সম্পাদক, “এশিয়াটিক মিরারের” সম্পাদক 
ৃ নাঃ হন। অবশেষে ১৭৯৯ সালে নর্ড ওয়েলিদ্লী পাগু লিপি পরীক্ষা 

সংবাদ পত্র পরিচালন বিষয়ে বিশেষ কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। 

চটী আপতিকর অংশগুলি কাঁটির। দিতেন। এইরূপ ল লাঞ্চনা৷ ভোগ 
| করিয়া অনেক মম্পাদকের পত্রিকা প্রকাশ করিবার সখ কমিয়৷ আসিল। 

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা “দ্িকৃদর্শন” ও “দমাচার দর্পণ” নামে ছুই- 

টন খানি কাগজ বাহির করেন! মারকুইস অর, হেষ্টিংস 

দর্পণ “সমাচার দর্পনের” অনুবাদ পড়িয়! খুব প্রীত হইয়া- 

ছিলেন। হেষ্টিংদ সাধারণের মৃতকে খুব শ্রদ্ধা 
করিতেন) সেইজন্য তিনি পত্রিকার পাও লিপি পরীক্ষা বিষয়ক 0 

কঠোরতা কমাইয়া দিলেন। 

““দিগ্দর্শনে” রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি নিখিতেন | কিন্তু ১৮১৯ সালে 

কলিকাতাস্থিত নব-প্রকাশিত 'গম্পেল ম্যাগাজিন”, 

পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিতে খাঁকিলে রাজ! 
রামমোহন রায় “সংবাদ কৌমুদী” নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ 
পত্র ও ১৮২১ সালে ত্রাঙ্গণ সৈবধি” নামে মাসিক পত্র বাহির করিয়া 
মিশনারীর্দের উত্তর দিতে" লাগিলেন | এই সময় হইতে রাজা রামমোহন; 

রায্তাহার বেদা্ত ্রতিবাগ্ধ একেস্বরবাদ প্রচার ধরিতে 'আরম্ত করেন 
এ: সতীদাহের বিরদ্ধে ও লৌকিক হিঃ ধর্মের বিরুদ্ধে (লিখিত খাকেন।. 

ইংরাজী খবরেন্র কাগজ 

 কামমোহন রায় 



তখনই হার, শক বৃদ্ধি, ঠা 'রাধাকাস্ত দেব হিন্দুসভার, পক্ষ 

হইতে “সমাচার, চত্ত্িকাঠ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির 

করিলেন। এই দেলাদলিতে _সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক পুস্তক পুস্তিকা 

৪ পত্রিকা প্রকাশিত হইল। রামমোহনের সমর্থনে “্ব্দূত” হিন্দ 
সভা ও ্চন্তিকার” গমর্থনে “মংবাদ তিমিরনাশক |”. দশ বৎসর. কুল 

উভয় দলের তর্কযুদ্ধ চলিল। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্্র গুপ্ডের সুপ্রসি্ 

'সংবাদ প্রভাকর” সাহিত্যজগতে আঁবিভূতি হইয়া! বঙ্গনাহিত্যকে রম, 

সিঞ্তি করিল। ইশ্বরগুপ্ত ধর্ম কথার বাদ প্রতিবাদে যোগ দেন নাই; 

তিনি কবিতা লিখিয়া কল সমাজকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন । দীহিতা 

ত যাহ। বুঝায় তাহা এই সময় হইতে আরম্ত। প্রতাকরের হাস্ত 

এরও প্রাক ও বাঙগ রসের লেখাই ছিল 'লোকের আকর্ষণ । 
ঈশ্বরগুপ্ত একদল লেখক কষ্টি করিয়া গেলেন। 

ক্ষরকুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, .বঙ্কিম, দীনবন্ধু সকলেই এই 

পত্রিকাঁতে তাহাদের হাতের লেখ! মক্স করেন। দেখিতে দেখিতে 

গ্রভাকরের অনুকরণ করিয়া ২০২৫ খানি সাময়িক পূত্রিক! প্রকাশিত 

হইল। 

দেই সময়কার সাহিত্যিক আন্দোলন কলিকাতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
মফঃস্বলে শিক্ষার অবস্থা খুব .শোচনীয় ছিল। শিক্ষার ইতিহাসে সে 

বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে। ১৮৩৫ স্তর 
চালস্ মেটকাফ অস্থায়ীভাবে গবর্ণর-জেনারেল 

হইয়া মুদ্রা তের স্বাধীনতা দা দান করিলেন। এই শ্বাধীনত। দানের জন 

আমরা তৎকালীন আইন সন্ত লর্ড মেকদের নিকট ধ্হী। তাহারই যা 
চেয় িরতবসীরা এই অধিকার পার। নে 

মুজাযন্ত্রের ব্বাধীনত। 

রর জী সুরযান বি নি কষাধীনতা প্রদত্ত তই স্যর 



গ্রকৃশিত করিতে লাগিল। ১৮৩৭ সালে মহারানী তিকৃটোরিয়া ইংল্যণ্ডের 

ক্াজাভার গ্রহণ করিলে এ অন্দে বাংলাভাষা, আদালত সমূহে পাঁপি 
ভাষার পরিবর্তে দ্বিতীয় রাজভাষা রূপে গৃহীত হইল। গভর্মেন্ট ৯৮৪৯, 
সালে বাংলাদেশে ১০১টি. বঙ্ক-বিগ্বালয় রঃ বাংলা ভাষার উন্নতি রি 
সহায়তা করিলেন। 

এই সময়ে বন্ীয় সমাজের রুচি খুবই নী চগামী হইয়াছিল বড় কৰি 
/ দেশে ছিল না। অল্প শিক্ষিত লোকে রবির লড়াই, নিয় শ্রেণীর লোকে, 

ষ্ তরজ। প্রভৃতির গ গান শুনিয়! তুষ্ট হইত। পাঁচালী ও ঘাত্র! সাধারণ র 

লোকের নিজন্ব সম্পত্তি ছিল। আমরা ষে প্ধের 

কথা বলিতেছি মে যুগে হর, নিতাই বৈরাগী, রাম 
বন্ধ, নীলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর, আ।প্ট,ণী দাহেব, ঠাকুরদাস সিংহ, ঠাকুরদাস 

চক্রবন্তী, ঠাকুরদাসদত্, গঞ্গাধর মুখোপাধ্যান্ ও ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়াল! 

বলির! খ্যাত ছিলেন। এছাঁড়া আরও অনেকের নাম ও কবিতা! পাওয়া 

যায়। মশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী খেউড় সাধারণের 
পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল। সুতরাং 'প্রভাকর” “ভাস্কর” রসরাজ 

পাষগু পীড়ন' প্রভৃতি পত্রিকা খুবই লোক গ্রর় হয় ; এবং ইহার সম্পাদকগণ, 

ছুইপয়মা করিতেও পারিয়াছিলেন। অন্তান্ত কাগজ ছুই এক বৎসরের 

মধ্যে লোপ পাইত; কেননা | কাগজ চালানো লোকশানের ব্যাপার 

ছিল। প্রভাকর ও ভাস্বর প্রৃতিতে ভাল জিনিষও থাকিত; 

কিন্ত দেশের শিক্ষিত দল বাংল! পড়াকে ইতরতা মনে করিতেন। 

হিন্দ কলেজের ছাত্রের চাল চলন, খাওয়া দাওয়। প্রভৃতি কল বিষয়ে. 

ইংরেজদের চৈলা। হইয়। উঠিলেন। রাজনারায়ণ বস, দেওয়ান কান্িকৌ 

চনতুরায়, রামতনগ লাহিড়ী প্রভৃতির জীবনী পাঠে আমরা সেই সময়ের খুবই 
সদর চিত্র পাঁই। মোটকথা বাঁংলাঁর উচ্চ-শিক্ষিত লোকদিগ্লের 

উর বাংলা [ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেন না 

তে নাহিতা 



২২১. 

১৮৪৬ সালে দেবেজনাথ ঠা 'স্বোবোধিনী? পত্রিক। | প্রকাশ করেন | 

তন্বোবোধিনী সভা প্রতিষ্জিত হইবার ১৬ বতসর্ পূর্বে রাজা রামমোহন 
টুর বায় কর্তৃক ্রাঙ্গদমাজ স্থাপিত হয়। তন্বোঘোধিনী 

অন্থোযোধিনী সঙ ও প্রচারের পর বঙ্ধের শিক্ষিত যুবকগণ একে একে- 
_.. বঙ্গলাহিত্যে মন দিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার | 

সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। লোকে বুঝিল গন্তীর জিনিষও বাংল! 

ভাষায় প্রকাশ কর! যায়। 

্রাহ্মদঘাজ হইতে তত্বোবোধিনী বাহির হইলে হিন্দুসমাজ হইতে নিত্য 

ধর্মান্ুরঞ্জিকা ধেমরাজ,? “হিন্দূধম চক্দ্রোদয়? হিন্দু বঙ্গ” প্রভৃতি অনেক- 

গুলি পত্রিক। বাহির ভয়। এই সকল পত্রিকার 

কাজ ছিল ত্রাঙ্গপমাজ. ও থুষ্টান সমাজের বিরুদ্ধে: 

| . প্রবন্ধ প্রকাশ। এই সময়ে সামগ্নিক উত্তেজনার 
বিষয় অনেক ছিল। বিগ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ্ বিষয়ক 

আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা! সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করিতেছিল.। 
১৮৪৯ সালে বেখুন বালিকা-বিগ্ালয় স্থাপিত হয়) দে সময়ের রক্ষণ 

শীলদলের প্রতিবাদ ও গ্লেষ সাঁময়িক-দাহিত্যকে অন্ধকারময় করিয়! 
তুলিয়াছিল। ১৮৫৬ সালে বিষ্ঠাসীগর মহাশয়ের বিধবা! সম্বন্ধীয় আইন 
পশি হয়। সুতরাং লোকের আন্দোলনের বিষয়ের অভাব হইল না। এই 

দময়ের পত্রিকাগুলির নামের তালিকা দিতেই অনেকথানি স্থান 

লাগিবে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই রাশি রাশি মাসিক পত্রিকার মধ্যে 

্রা্মদমাজ ,পরিগালিত “তন্বোবোধিনী পত্রিকা” মহিলাদের পত্রিকা! ৰ 
'বামাবোধিনী, ও ধেমতিক' নববিধান সমাজের পত্রিকা মাত্র এখন সবি | 

আছে। . 
১৮৫৬ ষাল, হইতে বাংলার হাত নুন পথে চিত 

রস করিল. এডুকেশন গেবেট গতর সাহা বাহির হইল 

সষাজ-বিপ্নব ও 

সাহিত্য স্থতি 



২২২ 
তর 

মিঃ ওর্রায়ান ইহার শরকারী সম্পাদক? কৰি 

| বঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায়. তাহার সহকারী ছিলেন। 
১৮৬৬ সালে প্যারীচরণ সরকারের হাতে এই কাগন্ধ খুব উন্নতি লাভ, 
করে। প্যারীচরণের সহিত পরকারের মত মিলিল না বলিয়া ছুই বৎসর 
পরে ভূদেবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় “এডুকেশন? গেজেটের সম্পাদক হন। তুদেবের 

সমস্ত বিখ্যাত প্রবন্ধরাজি, হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা এই পত্রিকাক্ন প্রথম 

প্রকাশিত হয়। এখনো এই পত্রিকা চলিতেছে-_কিন্তু বর্তমানে ইহার 

সে রচন| সম্পদ বা বিশেষত্ব নাই। 

১৮৫৮ সালে আর একথানি পত্রিকা বাংলা দেশে গ্রকাশিত হয়। 

দ্বারকানাথ বিদ্তাভূষণ ইহার প্রথম সম্পাদক। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংল| 
ভীঁষায় বহুবিধ বিষয় অলৌচন|। করিতে লাগিলেন। প্রভাকর প্রভৃতি 

পত্রিকার রুচি ও ভাষার স্থানে এই নৃতন পত্রিকাখানি টা টি 
করিল। 

১৮৬৮ সালে যশোহর হইতে শিশির কুমার ঘোষ “অমৃত ধর | 
পত্রিকা” নামে এক বাংল! পত্রিক! প্রকাশ করান। তীহার আর ছুই ভাই 

হেমন্ত কুমার ও মতিলাল তীহার প্রধান সহায় ছিল। ১৮৭২ সালে 
“অমৃত বাজার' কলিকাতায় উঠিয়া আসে। ইহার 

লেখার ভঙ্গি, ভাষা ও তেজস্বাতার জন্ত গ্রাহক নংখ্যা 
খুব হইয়াছিল। সরকারের সকল প্রকার ব্যবহারে ক্রটি ধরিতে “অমৃত 
বাজার” গোড়া হইতেই সিদ্ধহস্ত। ১৮৭৯ সালে লর্ড লীটনের দেশীয় 
দ্র মবন্ধে বিল পাঠ করিয়া শিশির কুমার বুঝিলেন "পত্রিকা" ইহার 

মধ্যে পড়িবে । ১৪ই মার্ট তিনি বিল সত্বন্ধে পাঁড়লেন ও পর সপ্তাহে 
তীহার৷ তিন ভায়ে মিলিয়া নিজেরাই কপ্োজ করিয়া, ছাপাইয, 

ইংরালীতে “অমৃত বাছার প্িকাঃ বাহির করিলেন। প্রথম ১১ বতষর 

ৃ এডুকেশন গেজেট 

সোমপ্রকাশ 

অমৃতবাজ।র পত্রিকা 



 জান-বিং বর 

পত্রিকা বা ভাবতেই প্রকাশিত হইয়াছিল) তারপর হইতে ইংরা
জীতে 

বাহির হইতেছে । প্অমৃত বাজার” এখন প্যযস্ত স্বদেশের. প্রচুর কল্যাণ 

সাধন করিতেছে; সমস্ত অন্তায়ের প্রতিবাদ 'পত্রিকা, সি করেন। 

্বলাধারণেরই ইহা খুব প্রিয়। : 

১৮৭* সালে কেশবচন্ত্র সেন “সুলভ সমাচার' নামে, এক পয়সা 

মূল্যের পত্রিকা প্রকাশ করেন; ইহার মত সস্তা 

ও সুন্দর কাগজ সে সময়ে আর ছিল না; দাধারণের 

মধ্যে নান প্রকারের জ্ঞান প্রচারের পক্ষে ইহার কাজ নিতান্ত কম নয়। 

বস্কিমচন্দ্রের আবির্ভীবে বাঙ্গীলা সাময়িক-সাহিত্যে ঘুগান্তর হইল। 

১৮৭২ সালে “ব্লদর্শন” নামে বিখ্যাত মাসিক 

পত্রিক। তীহার ততাবধানে প্রকাশিত হইল। এই 

সময় হইতে বাংলার গন্ত-সাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ আন্ত বল! যায়। কৃষ্ণকমল 

ভটচার্ধা, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি সেই সময়কার একদল যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের 

পাশে আগ দাড়াইলেন। বঙ্কিম সাহিত্যে নৃতন রুচি, নৃতন বিষয় 

প্রবর্তিত করিলেন। বঙ্কিমের সবচেরে বড় কাজ হইল সাহিত্যের ক্ষেত্র 

হইতেশ্পকল প্রকার নীচতা, অশ্লীলতা দূর করা । সমালোচনা সাহিত্যের 

নৃতন অঙ্গ হইল। | : 

ইহীর পর ঁচুড়া হইতে অক্ষয় সরকারের “সাধারণী” ঢাকা 

হইতে কানীপ্রস্ন সিংহের “বান্ধব” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ 

সালে 'ভারতী+ ঠাকুর পরিবার হইতে প্রকাশিত হয়। . মাসিক 

পত্রিকার মধ্যে "দাধনা” বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । রবীন্দ্র নাঁথের 

অনেক গুলি উৎকষ্ট গল্প ও প্রবন্ধ প্রথমে ইহাতেই প্রকাশিত হয়। 

বর্তমান সময়ে এত মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে যে তাঁহাদের 

নাম উদ্লেখ করাও সম্ভব নয়। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগা, প্রবাসী, ॥ 

তি-ও সমাক্সনীতি সন্ধে ইহার সযুিপূর্ণ তীত্র সমালোচনার জন্য 

সুলভ-সমাচার 

বঙ্গদর্শন 



২২৪ | ভারকপরির 

সম্পাদক দেশুজা হইয়াছেন টা তাহার: বৈচিত্র ও গ্ররের 

জু্ত বিখ্যাত হইয়াছেন। এছাড়। জিও সাহিতোর ন্তন জাগরণ 
রা | গণ কয়েক, বৎসরের মধ্যে 0 উট কাগজ ইহারের | 

রী মধো বিশেষ ভাবে কাজ করিতেছে । 

সংবাদ পত্রের মধ্যেবঙ্গবাসী' সবচেয়ে পুরাতন ইহার পরেই জীবনী । 

£ছিতবাদী, বন্থুমতী | এই সব সংবাদ পত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ 
হইয়াছে। নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রামেও ছুই একথানি খবরের কাগজ যায়। 

ইহাদের সবচেয়ে বড় কাজ উপহারের মধো দিয়া সাহিত্য প্রচার । বর্গবাসী, 

প্রাচীন হিন্দু- ধর্মশাস্ত্র মূল ও অন্ুবাদসহ প্রচার করিয়াছেন; হিতবাদী ও 
বস্থমতী অনেক বড় বড় সাহিত্যিকদের গ্রস্থাবলা উপহার দিয়াছেন ।-স্থলভে 

এই দকল গ্রস্থরাজি প্রচারের জন্ত দেশ তাহাদের নিকট যে কতখানি খণী 
তাহ! বলা যায় না। : 

দেশের জ্ঞানবিস্তারের আর যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহাধ্য নি ূ 

আমরা সংক্ষেপে সে গুলি নিদেশি করিব। | 
ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার, প্রাচীন ভাষা! ও লেখ আবির, : 

প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের জন্ত তারতবাসী মুরোপীরদের নিকট খণী। 
স্তর উইলিয়ম জোন্্ নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী 
ওয়ারেন হোষ্টংসের শাঁসনকালে এদেশে ১৭৮৩ 

সালে আসেন। তিনি সংস্কতে পণ্ডিত ছিলেন, তাহারই অনুদিত : 
শকুন্তল। সব্প্রথমে যুরোপে- প্রগরিত হয়। ১৭৮৪ সালে ১৫ই. 

জানুয়ারী তারিখে জোন্দের উৎমাহে+৩* জন ইংরাজ ভদ্রলোক 
এশিয়াটিক্ সোসাইটি ($518110- 8০০95) স্থাপন করেন |. মানুষ ও. 

্রকৃতি সমন্ধে গবেষণা করাই ইহার মোটামুটি উদ ছিলি। প্রথম ধম সকল 
সভ্যাই ফুরোপীয় ছিলেন। দেনীয়দের মধ্যে দেশের ইতিহাঁস অনুসন্ধান: 

এশিয়টিক সোদাইটি 



নহে শিলালিপি, প্রাঈীন ষুদ্, প্রাচীন পুথি প্রন্থতি গ্রহ 
করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ সালে এই সমিতি একটি ছোট খাটো 

মিউজিয়ীম়ু খোলেন। কিন্তু এসব কাঁ্ধ্য সরকাঁরা সাহায্য ব্যতীত 

পরিচালন করা অসম্ভর । ১৮৩৯ সালে সোসাইটি 

সাহাধ্য পাইলেন। ১৮৬৬ সালে সরকার ইহার সম্পূর্ণ বায়-ভার বহন 

করিয়া হ্য়ং দামীত্ব গ্রহণ করেন; যাছুঘর ভারতের প্রধান প্রধান 

সহরে খোল! হইয়াছে । লোক শিক্ষার পক্ষে ইহার মূল্য যে কত তাহা বলা 
যায় না । ভারতের অনেক প্রাচীন কীর্তি যাছুঘরে রক্ষিত হইতেছে । 

দুঃখের বিষয় আমর! জিনিষ চিনিতে ও আদর করিতে জানি ন! বলিয়া 

বছমূল্য অনেক জিনিষ. ও পুঁথি এখন .লগুনের বুটাশ মিউজিয়মে, 

অক্সফের্ডের বোডলেন লাইব্রেরীতে, প্যারিসের:লুভেরে, বাৰিনে, বষ্টনে, 

হার্ডড়ে রহিয়াছে । . | 

এশিয়াটিক সৌসাইটি ১৭৯০ হইতে ১৮৩৯ সাঁল বসান বড় ২০. 

খণ্ড প্রবন্ধ ও-কাঁধ্যাবলীর বিবরণ প্রকীশিত করেন । যুরোপে এইসব প্রস্থ 

পৌছিলে সেগুলির খুবই '্মাঁদর হয়, ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ পর্যযস্ত 
হয়। ১৮৩২ সালে প্রিন্দেপ সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মাসিক 

জর্ণাল বা. পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রিন্েপ 

. সাহেব অশোকের: শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া 

অমর হইয়াছেন এই'সৌসাইটি ১৮৪৮ সাল হইতে ভারতীয় সাহি- 
ত্যাদি মুদ্রিত করিতে আরন্ত করেন। ইহাতে দেশময় সংস্কৃত, পার্শী গর 
প্রচারিত হইতে থাকে। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতের ইতিহাস, 
খত, রাস্ীবিজ্ঞা প্রভৃতি নানা কোঠায় জ্ঞান-বিস্তারে যে কতটি 

| করিয়াছে তাহ! বিশেবজ্ঞ ছাড়া সাধারণের হাদয়ঙ্গম কর! কঠিন । 
১৫ 

| মিউজিয়দ্ 

(লোবাইটির কাঁজ 



নাইট বাকিপুরের “বিহার উড়ষা রিনার লোনাই” পৰা, উতর 
| পশ্চিম প্রদেশের এঁতিহাসিক সভা ( 1910 

১00186)), হায়ত্রীবাদের প্রত্বতত্ব বিভাগ», £মশ্রের 

প্রত্ততত্ব বিভাগ, পুণার তাঁগারকার রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, বোথাইয়ের 
পাশীদের কাম ইন্সটিটিউট, উত্তর বন্ধের বরেন্র অনুমন্ধান সমিতি, বয় 
সাহিত্য পারিষদ্এর নাম উল্লেখ যোগ্য । রি 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হজে! কি 

বিগ্ভালয়ের কৃতি ছাত্রগণ আজ সাহিত্যে, শিল্পে, ইতিহাসে, প্রদ্নততবে। 
বিজ্ঞানে, সর্ব বিষয়ে নাম করিয়াছে। কলিকাত| মুনিভাসিটির বাহিরে 
স্যর জগদীশচন্দ্র বন্থুর “বনু মন্দির” বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । এ ছাঁড়ী 

“সায়েন্স এশোদিয়েসন' বিজ্ঞান সমন্ধে আলোঁচনাদি করিয়া অনেক কাঁজ 
করিয়াছেন। কিন্তু এই সমিতির সব চেয়ে বড় কাজ এদেশ হইতে 
উপযুক্ত ছাত্রদের বিলাত পাঠাইয়৷ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে পারদর্শী করিয়া 
আনা । বহুশত যুবক এই এসোশিয়েশনের কল্যাণে উচ্চ-শিক্ষা 
পাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারক চন্ত্রমাধব ঘোঁষের 
পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের আয ১ জন্য এই কল্যাণকর 
গ্রতিষ্ঠানটি চলিতেছে । নু 

চরগলিলনীনাসূননীন্িদ বৃ নি 

বিস্তার ও আঁগ্বোন্নতির জন্ত এত নৃতন নৃতন পত্রিকা, সংবাদ গল্ত 
প্রকাশিত হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা অসভ্ভব। 

| চে সমিতি 

(ভিজা হরির 



_ তৃতীয় ভাগ 
১। ভারত শান প্রণালী 

১৬** খুানবের ৩১শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ইংর্যাণ্ডের রানী এলিম্াবেখ 
ও ভারতের মহা আকবরের মৃত্যুর কয়েক বদর" 
ভি পূর্বে লগডন নগরের দুই শত নোক হট ইতডয় 

_... কৌম্পানী' নামে একটা যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাঁহারা রাণী ' এলিজাবেথের নিকট উত্তমাশা তন্তরীপ 

হইতে ম্যাগেলান প্রণালী পর্য্যন্ত মমগ্র প্রদেশের একচেটিয়া বাণিজ্যের 
অনুমতি প্রাপ্ত হন। 

তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষের 
ইংয়াজ সন্বন্ধের সমন্ধে ইতিহাসকে নিয়লিখিত তিনভাগে ভাগ করা 

যায় £- 
যুগ- সি | 

(১) ১৬০০-১৭৫০। এই দেড় শত বৎসর: ইষ্ট ইত্ডয়। কোম্পানী 
ভারতীয় রাজাদের অনুগ্রহে ফরাসী, পর্থ,গীজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী 

সমূহের প্রতিযোগিতায় কোন প্রকারে কেবরমানত বাণিজ্য ব্যবসায় 
নিজেদের অস্তিত্ব বজীয় রাখিয়াছিল। . | - 

(২) -১৭৫*-১৮৫৭। ইংরাঁজ বণিক ক্রমশঃ রাজ্য জয় ইরা 

লাগিল এবং ইংরাজ রাজার সঙ্গে অংশী বা গ্রতিনিধি ভাবে এই রাজ্য 
শাসন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ইস্ট ইত্িয়া রী বাল 
৮% ও ও উপযোগিত চলিয়৷ গেন। এ এ | 

১৮৫৭ সে দিপাহী বা নিই 



* ২২৮ ভারত-পরিচয় 

রড এই ইতিহামের প্রথম দেড়শত বর এইআধ্ারের মানোচা রঃ 
ন-কারণ এই সময় ইরাজ বণিক) ভারত শাসনের কৌন অধিকার 
গায় নাই। 

অষ্টাদশ শতাবীর: মধাভাগে ভারতে মোগল রাজত্ব 7 ঃ 
ভিন্ন তিন্ন প্রদেশে মোগল সয্রাটের প্রতিনিধি এবং অধীনস্থ রাজগধ 

এবং ,নৰ্ উদীয়মান যোদ্ধুরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণীয় ব্যস্ত এবং 
স্বীয় স্বীয় অতি রক্ষার জ্ পরস্পরের মন্গে যুদ্ধে ব্যাপূৃত। ভারতের 
এই অরাজকতা এবং বহু রাজকতার সময় ইংরাজ বণিকও আত্ম 
রক্ষা বা আম্োক্তির জন সর্বদাই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন 

করিতেন। | 

এই সময় হইতেই ইষ্ট ইতডয় কোম্পানী সৈশ্ত এবং দেনগতি বার 

তারত্বীয় প্রাদেশিক রাজাঁদিগকে জাহাযা করিতে. লাগিল এবং যুদ্ধ 
| ... জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য শাঁসনেও সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িন। 

ডা লর্ড ক্লাইভ এই বিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক, পত্ডিচেরী 
রি _. অধিকারের পরই পলাশীর ঘৃদ্ধ .(১৭৫৭)। এই 

সময়েই কোম্পানীর প্রধান কার্ধ্য-কেন্দ্র মাদ্রাজ হইতে ক্ষলিকাতীয় 

স্থানান্তরিত হইল। . কিন্তু তখনও নিজের নামে রাজ্য শাসন করিবার 
সাহম ইট ইত্ডিয়। কোম্পানীর হয় নাই; একজন কীহাকেও নবাব রূপে 
সিংহাদনে বদাইয়। রাখিতে হইত। কিন্তু এই বন্দোবন্তে শাসন ও 

রাজকর জাদাঁয়ের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাবে দিল্লীর 

উপাঁধি-ম্ষল, সমাটেন্স নিকট হইতে. ক্লাইভ বাংল! বিহার-উড়িষ্যার : 
দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের তার) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ফৌজদারী ও. 
পুরিশ ইংরারভরীড়পুতুল নবাবের অধীনেই রহির। রাজন্ব.আদীয়ের 
বন্দোবস্ত দেশীয় কর্মচারীদের হাতেই ছিনও কিন্তু ১৭৭২ ছুটবে: 
কোম্পানী নিজেই সেই ভার এরহণ করিন এবং দেওয়ানীর সক ঙ্গে 



২২৯ 
ফৌজদারী ও পুলিশ: জ্রমশঃ : তাহাদের হাতে দি পড়িল? কার্ধ্যত 
(কোম্পানীই বাংলা'দেশ শাসন করিতে লাগিল । | 

এই সময় হইতেই ভিন ভিন্ন প্রদেশ ইংরাজ শীষনের অন্তভূক্তি, হইতে: 
লাগিল এবং অন্ঠান্ত রাজারা জাতিকলহ জনিত দু'লতা হেতু ইংরাজ- 
রাজের সার্বভৌমিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিরূপে 
ধীরে ধীরে ভারতে ইংরাঁজ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত এবং পরিবদ্ধিত 
হইতে লাগিল এখন আমর! তাঁহারই আলোচনা করিব। 

_বাঁমী এলিজাবেথের অনুমতি পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীকে নিজেদের 

কার্য্য-প্রণানী পরিচালনার জন্ত একটি "কোঁট” স্থাপন করিবার হুকুম 
দেওয়া হ্ইয়াছিল। এই কোর্টের একজন সভাপতি এবং চক্রিশ জন 

নিব্গচিত সভ্য নিযুক্ত হইত। প্রতি বৎসর নৃতন 
নির্বাচন হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই 

শাসন-যন্্র একটি "অংশীদার সভা” (0976172] 0০4: ০1 11000119101 ) 

"ডিরেক্টর সভায়” (০০0 96])1019 )পরিণত হয়। প্রতিবৎসর 

অংশীদারগণ কর্তৃক চব্বিশ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হইত। কিন্ত 
অংশীদারগণের সত! ইচ্ছা করিলে ডিরেক্টর সভা! প্রবর্তিত যে কোন নিয়ম 
বাতিল করিতে পারিত। ্ 

এই সময় বোঘাই মাগ্রাজ ও কলিকাত! এই তিন স্থানে কোঁম্পানীক় 

কার্ধ্য-কেন্ত্র ছিল। প্রত্যেক জায়গায় একজন সভাপতি এবং উচ্চিতন 

কর্মচারি-গঠিত একটি সতার ছ্বারাই সমস্ত কার্ধ্য পরিচাঁলিত হইত। 
'ভোটদ্বারা সমস্ত বিষয় মীমাংসিত হইত। বোদ্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা 

কেন্তর, সবই স্বসব প্রধান ছিল; ভিনটি প্রদেশ কেহই কাহারও অধীন. 
ছিলনা ।. 

কোম্পানীর বিচার মভ। 

(কোম্পানীর দাযীত্ব ধতই বাড়িতে 



.) 

বাখিব ততই বুঝিতে পার গেল যে এই রকম বড় সভা আব 
অত শাসনের প্রতি সব স্ব স্বাধীন তিন কেন্র বারা রাজ্য শাসন এবং 
 পালিয়েংসন্টের বাণিজ্য পরিচালন অসম্ভব । কোম্পানীর, আর্থিক 

দৃষ্টিপাত অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল কিন্তু তাহার কর্মচারীরা 
প্রসৃত ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে ফিরিতে লাগিল। ক্লাইভের মুদধজয়, 

ভারত প্রত্যাগত ধনমদ মত্ত ইংরাজদের খদ্ধত্য এবং কোম্পানীর; আর্থিক 

অবনতি এই তিন কারণে প্রথমতঃ পার্লিয়েমেটর দৃষ্টি এই দেশের গ্রতি 
আট হইল এবং ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কার্যা-প্রণাঁলী পরীক্ষা করার 
জন্য পার্িয়েমে্ট কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁহার অনু- 

সন্ধানের ফলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে (লর্ড নর্থের মৃথীত্বের সময়) কোম্পানীর 
কাধ্য স্ুচারুরূপে পরিচালনার জন্ত 'রেগুলেটি আ্যাক্ট” ( 1০80181108 

0 0111778) প্রবর্তিত হয়। 

ইহার দারা পালি যেমেন্ট বাংলা দেশের জন্ত একজন গতর জেনারেল 
ও বারজন মন নিযুক্ত করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে ্ীনিরবচনের ভার 

কোম্পানীর হাতেই রহিল। ইহাতে মাদ্রাজ ও. 

বোষ্বাইয়ের গভর্ণরদের শক্তি খর্ব কর হই্ল। 
আকম্মিক প্রয়োজন না ঘটলে তাহারা বাঁধলার গভর্ণর জেনারেলের অনু- 

মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বা সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করিতে পারিতেন 
না। কিন্ত তখনকার দিনের যাঁতীয়াতের 5 হেতু টু রি 

পালিত হওয়া শক্ত ছিল।, | 

“অন্তান্ত কারণেও এই প্রকারের শাঁসন- রনী বল! অসস্তব মা 
উঠব), গভর্ণর জেনারেল নিজের মধ্্ীসভার অধিক সংখ্যক সভ্যের, 
সম্মতি ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারিতেন: না ম্ত্ীভা ও গতর: 
জেনারেল উভয়েই বিলাতে কোম্পানীর ভিকতার কী জ 
পানিয়েমেন্টের নিকট ভারত শাসনের জন্য-গভর্র জেনারেল ও “তাঁহার 

২৩৪ 

টি আযাকট 
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ম্ীসভাই দায়ী ।" টিন অমন্ব স্তরে গঠিত শাসন প্রণীলীর দোষ 
পদে পদে ধরা পড়িতে।লাগিল।- অন্তায় ও অত্যাচারের জন্য পালি যৈ- 
মেন্ট যখন ওয়াঁরিন হেষ্টংঘকে বরখাস্ত করিবার হুকুম দিলেন তখন 
ডিরেক্টর-সতা এই আজ্ঞা উপেক্ষ! করিয়া হেষ্টিংসকে গতর্ণর জেনারেল 
পদে বাঁহাল রাখিলেন। এই প্রকার অনিষবম দুর করিবার জন্ত পিট 
(26) ১৭৮৪ খুষ্টাঞ্খে আর একটি আইন প্রস্থত করেন। .. 

_ এই আইনান্থুমারে মান্্রাজ ও বোদ্বাইএর গভর্ণরের ক্ষমতা! খর্ব করিয়া 

বড়লাটের ক্ষমত! বৃদ্ধি করা হয়। এছাঁড়া বে মাদ্রাজের গভর্ণরগণের 

শাসন বিষয়ে পরমর্শ দিবার জন্ত তিনজন করিয়! মন্ত্রীর সাহীয্য গ্রহণের 
রয় ্রথা-প্রবর্তন এই আইনের আর একটি বড় কাজি? 
হি ৬ এই আইনের স্বপেক্ষা বড় কাঁজ হইল বোর্ড অব্ 

রি কন্টেলি (০810 ০1 0০8/01) নামে একটি তত্বা- 
বধায্ক সভা! গঠন। বাংলাদেশের শাসন পূর্বের মত গভর্ণর জেনারেল ও 
তাহার মন্ত্রীসভার হাঁতেই রহিল এবং গালিয়েমেন্টের নিব্ধাচিত ছয় জন 
সভ্য লই! সভা! গঠিত হইল. ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে এই সভারই 
মবেচ্চ ক্ষমতা রহিল কাঁজেকাঁজেই এখন হইতে ভারত-শাসন-ভাঁর 

পালিয়েমেন্ট ও কোম্পানী এই উভয়ের হাতেই ন্তন্ত থাঁকিল। এই 
প্রকারের. ডবল শাসন প্রণালী সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্স্ত প্রচলিত ছিল। 

লর্ড কর্ণওয়ালিয়ের সময় হইতে (১৭৯৩) গভর্ণর 'জেনারেল ও তীহার 
কাউন্সিলের শাসনকার্ধ্য, রাজ্যাধিকাঁর প্রভৃতি, ব্যবস্থার চরম মীমাংসা 
পালিকেমেন্টের নির্বাচিত শান সভার (বোর্ড অব. কণ্টেল) ঘারাই 

হইত। কিন্তু সাধারণ রাজকার্য কোম্পানীর ডিরেক্রদের হাঁতেই ছিল 
গ্রত্যেক. কুড়ি বদর অন্তর পালিয়েমেন্টের নিকট হইতে . নৃতন। ফন 
পালা ১ রি বার সময়. কোম্পানীর কাধ্যারলী বিশেয়ভাবে. পরীক্ষিত 



পরিচয় 
মিমি ৪ তি 

১৮১২ খাদের নব পুলঃ পরান্তির সময় কোম্পানীর কা | 

| গা ১৮১৩ যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহা বশেষভাহে উবে, ৃ 
কারণ ইহারই ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে “চাটা রজ্যাকৃটে* 

চা এবং চীনদেশের, মহিত বাণিজ্য ভির আর সর্বপ্রকার বাণিজ্যের 
একচেটিয়! অধিকার কোম্পানীর নিকট হইতে কাঁড়িয়া লওয়া হয় এবং 

কোম্পানীর অধিকৃত সমস্ত রাজ্য বৃটিশরাঁজের এই সময়ই প্রথমবার 
বিজ্ঞাপিত হয়। 

৯৮৩৩ খুষ্টাবের চার্টারভ্যাক্টে কোম্পানীকে সমস্ত ব্যবসায় বাণ 

ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় হইতে কোম্পানী 
কেবলমাত্র রাঁজ্যশীসনকার্ষ্যে ব্যাপৃত রহিল এবং 

বৃটশরাঁজের ভৃত্য বা গ্রতিনিধিরূপে ভারত শান করিতে লাগিল। 
১৮৫৩ খুষ্টাবের চার্টারআ্যাক্টে ডিরেক্টর সভার ক্ষমতা আরও কাড়িয়া 

লইয়৷ পালিয়েমেন্টের নিয়োজিত ভারত-শাসন-সভার 
(8০৪০ ০৫ 0০41401) হাতে দেওয়া হয়? বিস্ত 

তখনও ডিবে্রদের প্রভূত ক্ষমতা! ছিল; কারণ ভারতবর্ষ সমন্ধে খু'টিনাঁটি 
সমস্ত সংবাদ তীহারাই রাখিতেন। টনানিনগারিনাদ মা 
ঠাসলউলাউরত্নজী . 

হিজরি গরিব 

_ খুষ্টান্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কোম্পানীর হাত হইতে 

কেদীর হোত হইতে শাসনভার কাড়ি ্যং পরিচালনের ভার লইলেন। 
খা হ? ইহাতে শাসন প্রণালীর বিশেষ কোন পরিবর্তন 

| হইল না । গভর্ণর জেনারেল তখন হইতে ঘা?০9/০] 

(রাজপ্রতিনিধি) নামে অভিহিত হইলেন । এই পর্যন্ত ডিরেক্টর: সভার, 

এবং পালিয়েমেন্টের শীসন-সভার(8০৪৫৫ ০ 09870), ঘেষে ক্ষমতা ছি: 

তাহা ইওিয়! কাউন্সিলের হাতে দেওয়! হইল। 

হও. 

চার্ট রষ্ট ১৮৩৩ 

চার্টারজ্যট, ১৮৩৬ 
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| লগুনে ইহার আপিল এবং, লা, অব ষ্ে ফর্ ইত্ডিযা” ) ইহার 

প্রধান কর্তা । তিনি ইংনযাণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন 
সন্ত এবং অন্তান্ত মন্ত্রীর স্তায় নিজের কাজের জন 
অর্থাৎ ভারতশীসনের জন্য পালিয়েমেন্টের নিকট দায়ী! 

ক্ষমতা হিসাবে ইনি একাধারে আমাদের পূর্ব বর্ণিত কোম্পানীর ডিরেক্টর-. 
সত! ও পালিমেন্টের শান-সভার (9০8: ০010০981701) উত্তরাধিকারী .। ; 

ইত্ডিয় কাউন্সিলের সমস্ত সংখ্যা দশের কম এবং চৌদ্দের অধিক 
হইতে পারিত না। প্রত্যেক সবস্তের কার্ধ্যকালি সাত বসর ; তবে 
বিশেষ কোন কারণ থাঁকিলে পালিয়েমেন্টের অনুমতি লইয়া আরও পাঁচ 
বৎসর বাড়াইতে পারা যাঁয়। অধিকাংশ সদন্েরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 

অভিজ্ঞতা থাকা! চাই। দরশবৎসর ভারতে অবস্থিতি এবং ইহার পর পাঁচ: 
বৎসরের অধিক কাঁল ভারত হইতে অনুপস্থিতিই অভিজ্ঞতার নিদর্শন। 
সাধারণতঃ ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, গভর্ণর জেনারেলের শাসন 

সভার সদন্ত, ইত্ডিয়ান সিভিল সাভিসের নামজাদা লৌক, ব্যাঙ্কীর, প্রসিদ্ধ 

বণিক, রাঁজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে এই কাউন্দি- 

লের সদন্ত মনোনীত হন। ভারত সচিব নিজে ভারতশীসনে অনভিজ্ঞ ) 
কাঁজেকাঁজেই এই রকম লোঁক কাউন্সিলে না রাখিলে কাজ চলিতে 
পারে না। ১৯০৭ সাঁল হইতে দুইজন ভারতবাসীকে এই কাঁউদ্দিলের 

ইওিয়া কাউলিল 

ভারতদচিষ " 

সন্ত ভাবে রাখ হইতেছে । | 
নিয়লিখিত বিষয়গুলিতে তারতদচিবের রি | 

ভারতসচনঃ ক্ষমতা রা 

(৯) ভগ জেনারেলের "কাউিদ্দিলে বা জারির 

(২. উর ঠনিশেবকা, শন্বের. দরে পরিব্রন, ইন এইরপ 
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(০) দান নী ক রন । ক 
(৪). নৃতন বৃহ ব্যয়।, | 

(৫) বড় চাকুরীর স্থটি। 
হল এগ ৃ 
(৭) নিদিষ্ট বেতনের (মাসিক ২৫০। ৩০* টাকা )-উপরের, পদে 

কোন লোক নির্বাচন । . 
(৮) খনি ইজারা! দেওয়া। 

(৯) দেশীয় রাজাকে টাকা ধার দেওয়া । 

(১০) দেশীয় রাজার সঙ্গে নৃতন সন্ধি-স্থাপন। 
এই প্রকার অনেক বিষয়েই গভর্ণর জেনারেলকে ভারত-সচিবের 

' অনুমতি লইতে হয়। 

কোন বৃহৎ ব্যয়, নৃতন ট্যাক্স স্থাপন, শুনববৃদ্ধি ইত্যাদি রাজস্ব এবং 
আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতসচিবকে- তীহার কাউন্সিলের অধি- 

কাংশের মত অনুসারে চলিতে হয়, কিন্তু অপর সকল 979 

মত না লইয়া করিবার অধিকার তাহার আছে । | 

- এই আপিসের খরচের জন্য ভারবর্ষের রাজস্ব হইতে বৎসরে প্রায়, 

পার লক্ষ টাক! দিতে হইত। ১, 

_. হষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাঁদনকালে প্রত্যেক রর বৎসর অন্তর নৃতন 

সনদ দেওয়ার সময় পালিয়েমেন্ট পুষ্ান্ুপুঙ্থরূপে কোম্পানীর শাসনকার্ধ্য 
পরীক্ষা করিতেন) কিন্তু বুটশরাজ নিজের হাতে শীঁদন ভার লপযীয় 

৬ই বিষয়ে পাঁলিয়েমেন্টর আগ্রহও কমিয়া গিয়াছে,_যেন নিজের হাতে 

শীসিভার ২ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রব্ধার জবাবদাহির ভাব গিয়াছে। ) 

বুটিশ জাহাজের অন্টন্ত প্রদেশের স্তায়' ভারতবর্ষ 

শাসনেও পালিয়েমেন্টের ্গমতাই “মবচেয়ে বেশী $. 
বিশেষভাবে ভারত-শীসনে হস্গ্গেপ করেন না 

| ঘামে, 4 মতা | 



ভারত-সচিব গর; এফজন সন এবং ভারত শাসনের 

জন্য তিনি এবং ম্ত্ী-দভাই পাঁলিয়েমেন্টের নিকট দ্বায়ী। ভারত 

সন্ধে পা্িয়েমেন্টে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি অথব! তাহার মহকারী 

সেই মম্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। 

পালিযেমেট বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সন্ধে ছুই রকমের আইন; রশ্থত 
করেন--(১ ভারত-শাসন-প্রণালীর পরিবর্তন (২) ভারতবর্ষের জন্য ভারত 
সচিবকে ইংল্যাণ্ডে খণ গ্রহণ এবং ভারত-সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধ বায়ের 
জন্ত ভাঁরত-গভর্ণমেন্টকে অনুমতি দাঁন। ভারতবর্ষের রাঁজন্ব এবং আম 
বায় সম্বন্ধে পালিয়েমেন্ট কথনও হস্তক্ষেপ করেন না । তবে ভারতের 
আয়ব্যয়ের হিসাব এবং আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতিবেদন প্রতি 
বৎসর পালিয়েমেন্টে পেশ করিতে হয়। ভারত সচিব এবং ইগডিয়া- 
আপিসের কর্মচারীদের বেতন এবং সেখানকার সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষের 
রাজন হইতে দেওয়া হইয়া থাকে । | 

ভারতবর্ষ সন্ধে কোন প্রকার আন্দোলন . উপস্থিত হইলে পালিয়ে 
মেন্টের যে কোন সত্য প্রতিকারের আন্দোলন উপস্থিত জন্য প্রস্তাব 
করিতে পারেন। রর 

সমগ্র ভারতের শাসন-কার্ধ্য দুইভাগে বিভক্ত (১) ভারত গমের ণ 

(৭) প্রাদেশিক গতর্ণমেন্ট সমূহ । ভারত গভর্ণ-. 
গতপীজেনেরেলের মেন্টে একটি কাঁধ্য-নিবহক সভা ও আর একটি 
অধাক্ষমভার ডা 

ওঝা ব্যবস্থাপক সভা আছে ॥ ( 30%67207 9658818158 ও 

5 8৪০0৪ 0৪ - আঃ (176. জা 

[০80 0988] ) -খ্ব্ডূ লাঁটের- কাঁধ্যনির্বাহক ব বা অ | 

ই স্ খই ১৭৭৩ + খৃষ্টানদের 1 রেগুলেটং আ্যৃক্ট. অন্নুদা রে, দতার ই হা সঃ 

ভারতবর্ষ “ও 'বাংলাঁদেশৈর জন্ত শক 'জন' গভর্থর, জেনারেল ঞ. 



পার জেনারেল কাদির জেনারেলের কান তা 
গনী প্রথম অবস্থা । বোষ্াই এবং মাঞ্রাজের গভপরগধ 

_.. গভর্ণরজেনারেল ও তাঁহার কাঁউ্িলের অর্ধীম 
ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংদ যখন গভর্ণর-জেনারেল তখন কাউন্সিলের 
সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার মতের অমিল হইত। সেইজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিন্ যখন 
ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়! আসেন তখন তিনি বিলাতের ডিরেক্টর 
সতা ও পালিয়েমেন্টের বোর্ড-অব কণ্ট্ণোলের নিকট হইতে কাউদিলের 
অধিক সংখ্যক সদস্যের মতের বিরুদ্ধেও কাঁজ করিবার অধিকার লইয়া 
আসেন। এখনও গভর্ণর জেনারেল বিশেষ প্রয়োজনে সেই ক্ষমত৷ প্রয়োগ 
করিতে পারেন। গতর্ণর জেনারেলের সভা প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন-লিখিত 

বিভাগগুলি হাতে লইয়াছেন। (১) বৈদেশিক সম্বন্ধ (২) সৈনিক 

বিভাগ (৩) সাধারণ কর স্থাপন (৪) টীকশাল (৫) জাতীয় স্ব 
(৬) শুল্ক (৭) ডাক ও টেলিগ্রাফ (৮) রেলওয়ে (৯) ভারত- 

বর্ষের জরীপ ও ভূত বিভাগ । শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎস| বিভাগ, বাস্থ্য 
বিভাগ, কর আদমীয়, কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য খাল নির্মাণ, 

পুর্ত-বিভাগের কিয়দংশ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাঁতে থাকে? কিন্তু 

ভারত গভর্থমেন্ট এই সমস্ত বিভীগেরই কার্ধ্য-প্রণালী মোটামুটা 
বলিয়া দেন, এবং তাহাদের নিদ্ধারিত প্রগালীঅনুসারে কাজ সম্পন্ন 
হইতেছে কিন! তাহা বাঁধিক বিবরণী হইতে বুঝিতে পারেন। প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টের হস্তে ্তত্ত কৃষি, পুর্ভ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগের জন্ত 

ইতিয়া-গভ্ণমেন্ট কয়েকজন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ও 
: গতর্ণর-জেনারেল .ও তাঁহার অধ্যক্ষদভার সাধারণ ( আ্াঞা) 

রোগ বাই কর নিয়োজিত হুন।; সাধ. 
গত তীহাদের শাদন কাল পাঁচবৎমর | সাধারপ- 

বাধাঙ্গ নার সস 



২৩৭ 

সা সংখা ছয়) ইহার মধ্যে ভিন জনের নিয়োগের পূর্বে অন্ততঃ দশবৎসর 
কাল গভর্ণমেন্টের অধীনে কাজকর! চাই। বাকী তিনজনের একজনের 

অন্ততঃ পাঁচ বদরের পুরাতন ব্যারিষ্টার হওয়া দরকার, অন্ত ছইইজনের 

বিষয়ে কোন বীধাবীধি নিয়ম নাই। ভারতবর্ষের প্রধান-সেনাপতি 

শাসন-সভাঁর একজন বিশেষ (৪৪৪0াথাএগাঠ ) সদস্য । কাজে-: 

কাজেই গভর্ণরজেনারেল সমেত অধাক্ষদভার মোট সন্ত সংখ্যা আট, 

এতদ্যতীত বোম্বাই, মাদ্রাজ বা বাংলাদেশে যদি অধ্যক্ষঘভার অধিবেশন 

হয় তবে সেখানকার গতর্ণর তখনকার জন্য অধ্যক্ষ সভার একজন বিশেষ 

সন্ত ভাবে কাঁজ করেন। কিন্তু সাধারণতঃ অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন 

দিন বা সিমলায়ই হইয়! থাকে 

নর্ডক্যানিং এর ময় হইতে শীমন সভার প্রতোক সদন্তের উপর 

কয়েকটা বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। .বর্তমান 

বি সময়ে শীনসভার কার্য্যও সেইরূপভাবে [বিতক্ত ! 
আছে। 

১। ভারতীয় (£ূ০০০) আত্যন্তরীন কার্য্য 
২। আইন (এম) | 

৩। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (12100110) ) 1 ছয়জন সদস্তের অধীন.। ২. 

৪। রীাজন্ব (£৪5৩09 ) 

৫ অর্থ বিভাগ ( [108009) ্ 

বঞ্েশিক- র্ 7০৮8০) বাট স্বয়ং ইহা দেখেন । 

+) সৈনিক: (00195) জঙগীলটিস্বাং ইহা দেখেন 

৬ | 



২৩ 
ব্যবস্থাপক সভা 

. ই ইগডয়া কোম্পারী যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা পালিয়ে. 
এ. মেকের নিকট হইতে এই ক্ষমতা আনিয়াছিল ফে 
সদর কোম্পানীর সমস্ত কর্ুচারীদের বিচার বিলাতের, 

তাল. আইন অনুসারেই হইবে। কিন্তু বাংলা বিহার... 

উড়িয্যার দেওয়ানী পাওয়ার পর দেশীয় লোকদের বিচারের. ভার 

ইংরাজদের হাতে গড়িল। ১৭৮ খু্টাবের এক আইন অনুসারে স্থির হইল, 
যে হিন্দু এবং মুসলমানের বিচার তাহাদের শান্তর এবং প্রথা অনুসারেই 
হইবে । এতঘ্যতীত দেওয়ানী পাওয়ার মঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্যে হুবিধার 

জন্য কোম্পানীকে সময়ে. সময়ে নৃতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে । 
১৭৭৩ ধুষ্টান্ের ভ্যাক্ট অনুদারে গভর্ণর জেনারেল ও তীহার অক্ষ. 

স্ভা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গাইলেন; কিনতু উহা 
বাহাল হইবার পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের অন্ুযৌধন 

প্রয়োজন হইত। সুপ্রিম কোর্ট উচিত মনে করিলে গভর্ণর-জেনারেল 
প্রবর্তিত যে কৌন আইন কার্ধ্যকারী না হইতে দিতে পারিতেন। এই 
লইয়া ওয়ারেন হেটিংসের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের মতান্তর ঘটিতে” 

লাগিল। এই প্রকাঁর বিদৃশ কাণ্ড দূর. করিবার 
জন্ত ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটা আ্যাক্ট করা হয়। ইহা 

বার! গভর্নরজেনারেল ও তাহার শাসন সা স্প্রিম কোর্টের অসথমোদন, 

া্তীত যে কোন নূতন আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা পাইলেন। 
এর ও বোর ১৭১৭ খুটাবে আর একটা ত্য ছার গতপর- 

টন রন আইন জেনারেলের আইন প্রন ক্ষত! আরও স্পষ্ট 
| ভাবে ৪ ১৮০৮ এবং ১৮৩৭, কত 

১৭৭৩ 

১৭৮১ 



গের ক্ষমতা দেওয়া হয়. । এ পভারতবরধর মধ্যে বশ রাজোর তিন 

প্রদেশে তিন প্রকার আইন "প্রচলিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টান. 

রয্য্ত বাংলার জন্ত গভর্ণর জেনারেল, বন্ধে মাদরাজের জন্য গভর্ণর 

এবং তাহাদের নিজ নিজ অধ্যক্ষ-সভার সহযোগে আইন প্রণয়ন করিতে, 

লাগিলেন । এই নিয়মে বিস্তর অস্থৃবিধা হইতে লাগিল। তিন গ্রদেশের 
তিন রকম আইন, এভছ্যতীত ইংলগ্ডের আইন, হিন্দু ও মুসলমাঁনী আইন, 

কোম্পানী-প্রবর্থিত আইন, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়! কোন রায় দেওয়া 
জজদিগের পক্ষে খুব শক্ত হইয়। উঠিল। এই প্রকার অব্যবস্থা বা বন্ছ 
ব্যবস্থা দূর করিবার জন্ত ১৮৩৩ খুষ্টাবের চার্টার ভ্যান্টে বোস্বাই ও মাদ্রাজ 
গভর্ণমেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয় এবং কেবলমাত্র 

উরে অধ্যক্ষ-সভার হাতে এই 

্স্ত হইল । তাহাঁদিগের সাহায্যের জন্ত 
একজন “ল' মের মে 1160)7)97) নিযুক্ত হইলেন। লর্ড মেকলে 

ভারতের প্রথম আইন-সন্ত। তিনি কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন না, এবং 

আইন প্রণয়ন ব্যতীত আর কোন বিষয়ে তাহার কোন ক্ষমত| ছিল না। 
এই মভায়প্রস্থত আইন কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্গত সমন্ত প্রদেশে সমান 

ভাবে প্রযুক্ত হইত। গভর্ণর জেনারেল তখন বাংলাদেশে থাকিতেন এবং 

কাহার সভার সদস্তগণেরও কেবল মাত্র. বাংলাদেশের শাসন সম্ন্ধেই 
অভিজ্ঞতা ছিল! কাঁজেকাজেই তাহাদের প্রবন্তিত আইনে মাত্রা 

৮:15 লাগিল। ইহা দূর করিবার জন্ত 
৮৫৩ খৃষটান্বেরচা্টার আযাক্টে আইন-প্রণয়ন করিবার 

জন্ত এক ব্যবস্থাপক সভ| গঠন কর! হয়।. এই 
সভা ক্ষার পাঁচজন ব্যতীত *মারও- বারজন . লইয়া গঠিত 
হইভ। 

১৮৩৫ ইটের টি 

১৮৪৩ মান 

কে [53190 0080০08. 8০%১ 186]. নামে . একটা 



ক আই পাঁশকরা হা মির ইন বা ব্যাবস্থা 
রর চিনি 0০8, সভার কার্ধয ও ক্ষমতা পষ্টরেপে নির্দেশ করিয়া 

8115 466, 1861. 
(দেওয় হয়। মাদ্রাজ ও বোগধাইএর প্রাদেশিক 

আইনসভা শরবত আইন ১৮৩৩ খৃষ্টাবের পূর্বে বড় লাটের বিনা, 
অন্থমতিতেও পাঁশ হইতে পারিত কিন্তু এখন হইতে তাঁহার অনুমতি, 
ব্যতীত কোন আইনই পাশ হইতে পারিবে না ঠিক হইল | ১৮৬১ খৃষ্টা- 

কের সযাক্ট সমনত ব্যবস্থাপক সভার কার্ধোর উপরে পালিয়েমেক্টের ক্ষমতা 
বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এতম্াতীত গভর্ণর জেনারেল 

আইন সভার অতিরিক্ত সদস্ত সংখ্যা ছয় হইতে বারো পর্য্ত্ত নিদ্ধীরিত 

হইল এবং ইহার মধ্যে অন্ততঃ অদ্ধেক বেসরকারী হওয়ীর নিয়ম প্রচলিত 
হইল। এই বেসকারী সভাদিগের মধ্যে কয়েকজন -রতবাধীও থাকিতেন; 
তখন সমস্ত সত্যই গতর্ণমেন্ট করুক মনোনীত হইতেন। প্রত্যেক সদস্তের, 
কার্যকাল ছুইবৎসর ছিল। 95818 
অনেক পরিমাণে ১৮৬১ খুষ্টাবের আ্যাক্ট অনুসারেই চলিতেছে । 
নি সে হা পাশ হব তাহাতে ভারতী বাপ নার 

অতিরিক্ত (৪00160081 ) সন্ত স্ধ্যা ১৬ করা 

হইল। মোটের উপর অধিকাংশ দন্ত যাহাতে 
গত্রমেন্টের লোৌক হয় সেইজন্য বেসরকারী সভ্যের (সংখ্যা দশের বেশী 
কর! হইল না । এই দশজনের মধো চাঁরজন চারটা প্রধান প্রান্বেশিক 
আইন সভার বেসরকারী সত্যকর্তৃক নির্কচিত হইতেন; কলিকাতী' 
চেম্বার অব. কমার্স (08100669 ০৮8011)67 07 602008805.) অর্থাৎ 

কলিকাঁতার বিদেশীয় বপিকসভা একজনকে নির্বাচন করিতেন এবং 

বাকী পাঁচজনকে গভর্ণর জেনারেল নিজে বাছিয়া৷ লইতেন। সং 
খৃষ্টান পূর্ব পর্য্য্ ভারতীয়-আহিন-সভাঁয় যে কয়েকজন সরকারী 
সভ্য ছিলেন তাহারা সকলেই গভর্মেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইতে স। 

১৮০ 



২৪১ 

যা অন্সারে অন্ততঃ পাঁচজন সভ্য প্রজাগণের বারা পরোক্ষভারে, 
নির্বাচিত হইয়া গ্রতিনিধিবূপে আইন ধভাম্ব কাজ করিতে লাগিলেন), 
ভারতীয়-আইনদভার . সগ্তদিগকে বাজেট মন্ন্ধে মতামত প্রকাশ, 

করিবার এবং শাসন সদয় ব্যাপারে প্রশ্ন করিবার ক্ষমত| দেওয়া হইল। 

ইহার পর প্রায় ১৭ বৎসরের মধ্যে ভারত-শাসনে বিশে কোনো! 
১৯৭৯ পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু দেশের মধ্যে জনমত 

মণিমিস্টোিফর্ম ম্পষ্টতর হইয়। উঠিতেছিল বলিয়া শাসন কার্য্যের 
সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইল । 

১৯০৯ খৃষ্টান তৎকালীন ভারতদচিব মলি ও বড়লাট বাহাছুর মিন্টো 

কতকগুলি সংস্কার সংঘঠিত করেন। বর্তমানে আমরা ভারতীয় আইন 

সভার.যে গঠন ও কার্ধপ্রণালী দেখিতে পাইতেছি তাহা এই. সংস্কারেরই 
ফল।. এই সংস্কারের উদ্দেপ্ত দুইটা ; (১) দেশে যে সব বৃহৎ জনসজ্ব 

বা প্রতিষ্ঠান আছে তাহীদ্রিগকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমত। দ্বান, (২) 

দেশের শাসনে আইনসভার সভাদের মতামত প্রকাশ ও প্রশ্নোখাপনের 

অধিকতর ক্ষমতা দান। এই দুই উদ্দেঠ সাধনের জন্ত আইন সভার 

অতিরিক্ত সন্ত সংখ্যা ৬০ করা হইল। এতন্মধ্যে গভর্ণরজেনারেল নিজে. 

৩৫ জন বাছিয়া লইয়া থাকেন এবং বাকী ২৫ জন বিশেষ বিশেষ সভাঁ- 

সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত হন । গতর্ণমেন্ট যে ৩৫ জন নির্বাচন করেন 

তাহার মধ্যে ২৮ জনের বেশী সরকারী কর্মচারী হইতে পারেন না । 
আইন-দভার সদগ্তগণের কার্যকাল তিনবৎসর। পরিশিষ্টের তালিকায়, 
১৯১৯ সালের আইনসভার গঠন দেখান হইয়াছে | | 

ুর্বোদ্ত মক্জারের দ্বিতীয় উদ্দে্ট সাধনের নিমিত্ত শির 
াসিগের। ক্ষমতাও বাড়াই! দেওয়া হইয়াছে ॥ 

এখন মগ বাজেট মন্ন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে: র্ 
বয়ে গরিব নর ্ শর্ত উপস্থিত করিতে, 1 

ঘাবাপিক দতরকষদতা 



২৪২ ভারত-পরিচয় 

পারেন, এবং সেই প্রস্তাবের উপর ভোট দিতে পারেন। কিন্ত 
: গভ্ণমেন্ট ইচ্ছা না করিলে কৌন প্রস্তাবই পাঁশ হইতে পারে না, কারখ 

ভারতীয় আইন-সভায় গতর্ণমেন্টের সদস্য সংখ্যাই বেশী এবং গভর্ণর 

জেনারেল বিশেষ অন্মতি না দিলে সরকারী সভা গরমের 
মতের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে না। 

বাজেট ভিন্ন অন্ত বিষয়েও মদস্তগণ আইন-সভার যেকেনি রঃ 

যেকোন প্রস্ত/ব উপস্থিত করিতে পারেন। শাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন 

করার ক্ষমতাও বাঁড়ান হইয়াছে) এখন একটা প্রশ্নের সঙ্গে বে 

বিষয়ে আরও কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারা যাঁয়। কিন্ত 

গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা! করিলে এই সব প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। 

পালিয়েমেন্ট কতৃক প্রতিষ্ঠিত যে সব আ্যাক্টের দ্বারা ভারত শান 
চলিতেছে তাঁহার বিরুদ্ধে বা পালিয়েমেন্টের ক্ষমতা অথবা সম্রাটের 

বশ্ততীর খর্ব হয় এইরূপ কোন আইন এই সভায় পাশ টে 
পারে না। 

_ গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় খণ, চারতীর? রি 

গ্রজাগণের ধম, সৈনিক বা নৌবিভাগের. নিয়মাবলী ইতারঁছি বিষয় 
সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব আইন সভার উপস্থাপ্রিত করা যায় না | 

বিশেষ বিশেষ সময়ে গভর্ণর জেনারেল নিজের ও অধ্যক্ষ সভার 

দামীত্বে আইন-দভার মত না লইয়াও যে কোন আইন (০:1079706) 

প্রচার করিতে এবং ছয় মাসের জন্ত তাহা বাহাঁল রাখিতে পারেন। 

_. বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও বন্ধে ইংরাজদের রাজ) বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া 
উঠে। বাংলাদেশ প্রথমে বড়লাট বাহাদুরের নিজ অধীনে ছিল ) ১৮৫৪ 
সালে ইহার শাঁদন একজন ছোটলাটের হাতে অপিত হয়।. ১৮৩৬. 

যালে ফুকগ্রদেশ পৃথক করিয়া একজন ছোটলাটের হাতে বেজ 
হইয়াছিল । রাজ্য বিস্তারের লঙ্গে সঙ্গ নৃতন নৃতন শীসন কেন ক্থপিনের 



প্রয়োজন রত হইতে লাগিল এবং গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে 
প্রদেশের আকার ও আয়তনের অনেক উলোট পালটু 

হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে আফগানিস্থানেয 
দিকে ইংরাজদের রাজ্য বিস্ৃত হইতে থাকিলে 

১৯*১ সালে সেখানে একটি নৃতন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে 
বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়! ছুটি প্রদেশে পরিণত করা! হয়--পশ্চিম বঙ্গ ও 

বিহার-উড়িষ্যা একদিকে__পূর্ববঙ্গ ও আঁসাম অপরদিকে । এই 

বঙগচ্ছেদ্দের বিরুদ্ধে যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখনো 

সকলের মনে নবীন রহিয়াছে । ১৯১১ সালে আমাদের সর্বজনপ্রিয় 

সপ্রাট বাহাছুরের শুভাগমন উপলক্ষে দিলীতে যে দরবার হয় তাহাতে তিনি 

ঘোষণা করিলেন যে বঙ্গচ্ছেদ রদ হইল। তবে আঁসামকে পৃথক করিয়া 

একজন চীফ-কমিশনরের হাতে দেওয়। হইল, এবং বিহার-উড়িষ্যাকে 

একত্র করিয়া নৃতন একটি প্রদেশ গঠন করিয়া একজন ছোটিলাটের 
শাসনাধীনে সমর্পণ করা হইল। এইবারে কলিকাতা হইতে ভারতের 

রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল । 

প্রাদেশিক মরকার সমূহ বড়লাট ও তাহার সদসাগণের সম্পূর্ণ অধীন। 
বড়লাটের্ নিদেশ মত ইহাদের চলিতে হয় এবং 
ঠাহাদ্দের কার্ধ্প্রণালী যথানিয়মে ভারত-শাসন 

_. কেন্দ্রে পাঠাইতে হয়। তবে দেশের শাসন সম্বন্ধে 
প্রতোক স্রকারকেই বড়লট কতকটা! স্বাধীনভা। দিয়াছেন। প্রাদেশিক 

শীসনকর্তাদ্ধের শাসনকালের সময় সাধারণত পাঁচ বৎসর । . 

ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধে, মাদ্রাজ ও বাংলা প্রদেশে শাননকরতার 

অপরদের অপেক্ষা উদস্থান অধিকার করেন। প্রত্যেক প্রবেশ গভর্ণর. 
 ম্ীসভা কর্তৃক লাহি হম মং নয ডে নিছক করেন। 

কোনো কো! | বিষয়ে স্বমং ভাঁকত-সচিবের সহিত পত্র বাবহার ক! 

প্রাদেশিক 

তাগ-বিদ্কাগ। 

প্রাদেশিক 

শানন। 



কার্য করিবার হি কেবরমাজ চি আঁছে। ছোটলাট যাহাই 

| | : কেন করুন না বড়লটি বাহাছরের অনুমতি ছাড়া সবই 

লাটের শালদ। বাতিল হইয়া ধায়। গভর্ণরগণের মন্ত্রীসভার সদ্য 
ংখ্যা চারিজন হইতে পাঁরে তবে এখন সর্বত্র তিন জনই .আছেন। 

ইহার মধো ছুইজন সিভিলসাভিসের লোঁক ও একজন ভারতবাদী । 

গভ্ণরের বাৎসরিক মাহিনা ১ লক্ষ ২০ হাঁজার টাকা ও প্রত্যেক 

সভ্যের বেতন ৬৪ হাজার করিয়া । বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলাদেশ 

গভণরের শাঁসনাধীন। | 
_ লেফনেন্ট গভর্ণর বা ছোটলাটের! বড়লটি বাহাঁছুর কর্তৃক মনোনীত 

হন, অবশ্ঠ সম্রাটের অন্নমৌদন ন! হইলে তাহা পাকা হইতে পারে না। 

গভর্ণরদের স্তার ভীহাদিগকে খাস বিলাতি হইতে 
ছোটলাটের . আমদানী করা হয় না, এদেশে দশ বসর কাজ 

সনি করিলে, তবেই তাহা মনোনীত হইতে পারেন। 

সকল ছোটলাটের মছ্ীদভা নাই । এক বিহার-উড়িষার ছেোটলাটের 

ম্রীদভাতে দুইজন সিভিল সার্বিসের লোক ও একজন ভারতবাসী 

ছিলেন। ছোঁটলাটিদের বাৎসরিক বেতন ১ লক্ষ টাকা । বিহীর-উড়িযা। 

সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, বর্ধা ছোটলাটের অধীন । 

. চীফ-কমিশনরগণ গভর্ণর জেনারেল বাঁ বড়লাট বাছুরের প্রতি- 

নিধিরূপে রাজ্য শাঁসন করেন । গভর্ণর ও ছোঁটলাট 

হইতে ইহার্দের ক্ষমতা অল্প। ইহাদের বেতন 
বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা, কেবল মধা-প্রদেশের সহিত বেরার বিভাগ 

যুক্ত হওয়ায়, সেখানকার চীফকমিশনরের কার্য বেশী বলিয়া তীহাঁর 
বেতন ৬২ হাজার । আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশ, বেলুচিস্ান, | 

ু্ আঁজমীর-মেওয়ার, আন্দামান দীগপুর চীফ-কমিশনের অর্থীন। 
ভারতের শাসন প্রণাদীর মধ্যে অনেক ভাগ ও স্তর আছে) 

চীফ-কমিশনরের শাসন 
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ভা শীনন-বিভাগ এক একজন করিয়া করমারীর উপর নাত 
তিনিই সেই স্থানের শসনের জন্ত দাযী। প্রত্যেক 
গ্রদ্দেশে কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত ; ভারতের 

এই জেলাগুলিকেই শাসনের যথার্থ কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। সম্গ্ 
দেশে ২৬৭টি জেলা আছে এবং প্রত্যেকটির পরিমাণ গড়ে প্রীয় ৪,৪৩০ 

বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা গড়ে ৯ লক্ষ । মাদ্রাজ ব্যতীত অপর সব প্রদ্দেশেই 
চারিটি হইতে ছয়টি জেল! লইয়া এক একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে 
এই রিভাগের কর্মচারীকে কমিশনর বলে। বাংলাদেশে এইরূপ পাঁচজন 
কমিশনর আছেন। 

জেলার সর্বোচ্চ কর্মচারীকে আমরা মাজিষ্টরেট বলিয়া জানি_ তিনি 

ভারত-দরকারের প্রতিনিধি এবং তাহার উপর সরকার ্রদৃত ক্ষমতা 

অর্পণ করিয়াছেন। জেলার খাজনা তিনি আদায় করেন বলিয়া! তীহার 

অপর নাম কলেক্টর সাহেব। স্থানীয় শাসন, আঁবগারী, আয়কর, ্ামপ- 
কর, বদুকের পাশ, বিদেশ যাওয়ার পাশ দেওয়ার অধিকার সমন্তই তাঁহার 
হাতে। এছাড়া কলেক্টর সাহেব জেলার দবাঙ্গীন উন্নতির জন্ত দায়ী। 
দেশের বড় বড় কাজ, বিদ্যা শিক্ষা, ই'সপাতাল, স্বাস্থ্য, কষি, কারবার, 

দুর্ভিক্ষ প্রত্বতি সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার 
অধিকার তাহার আছে। জেলার সমন্ত মুান্সিপালটি 

তাহারই তত্বাবধানে; জেলা-বোৌর্ডের ম্তাপতিও ,তিনি। এইরূপে 
তিনি শত কর্মের অষ্টা ও নিয়ন্তা | 

অনথান্ত বড় বড় সরকারী কর্মচারীর মধো পুলিশ সাহেবের ( স্গা- 

রিন্টেডে্ট) পদ ৮ উচ্চ। জেলার সমগ্র পুলিশ বাহিনীর কর্তা তিনি 

_-তীহারই অধীনে খানা ও ইন্সপেক্টর, চৌকি ও 
(স্বর ইসপেক্টরগণ । জেলার স্বাস্থা ও চিকিৎসার 

পর্যবগণের জন সিবিলযাধে (আছেন। তিনি জেলার প্রধান সহরে 

বিভাগ ও কমিশনর 

জেলা ও ম্যাট 

অসাকস কমচারী ঃ 



২৪৬ 

খাকেন। এইরূপ আরও আনতান্ত বিষয় যেমন পুর্তকার্্য কৃষি, 
বন-বিভাগ, শিক্ষা রভৃতি তদারক 4৮ প্রতি জেলায় কর্মচারী 

_ জেলাগুলি পুনরায় ছুই বা ততোধিক মহকুমাতে বিজ. গ্রত্যেক 
মহ্কুমাতে একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট থাকেন,তাহারা হয় সিবিল সাভিসের, | 

লোক না হয় দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটে। বন্ধে, মাত্রীজ, 

প্রভৃতি প্রদেশে জেলাগুলি তাঁলুক বা তহশিলে, 
বিভক্ত । সেখানে গ্রাম্য পধায়েতের দাহাঁযে অনেক কাজ হয় ? বাংলা: 
দেশে সে প্রকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথা নাই বলিলে চলে । তবে যাঁহাতে 

গ্রামে পুনরায় পঞ্চাে প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত করা যায় ও স্থানীয় লোকের: 

সহায়তার দ্বারা শীসন কার্ধ্য সুচারুরূপে চলে তদ্দিষয়ে সরকার খুবই 

মনোযোগ দিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের স্বায়ত্ব শাসনের কথা উঠিবাঁর পর হইতে সরকার 
বাহাছর স্থানীয়-শাসন-কেন্তরগুলির উপর ক্রমশই ক্ষমতা স্ধন্ত করিতে-. 
ছেন এবং স্থানীয়শানন পরিচালনার ম্ধ্য দিয়! লোকের সংহত ও. 
একত্র হইয়া কার্ধ্য করিবার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি গায় সেই দিকে দৃষ্টি 

দিয়াছেন। লর্ড রিপনের সময় হইতে এই কার্য সুরু হইয়াছে ॥ 
এই শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই ইংরাজ শাসন-নীতির মূল কথ । 
একদিকে ইংরাজ সরকার যেমন আমাদিগকে অধিকার দিতে ইচ্ছুক, 
ভারতবাসীগণও উত্তরোত্তর এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে পাইবার জন্ত, 
উদ্প্রীব। এই উভয় ইচ্ছা পুরণ করিবার জন্ত ১৯১৭ সালে ২০শে: 

আগষ্ট তারিখে ভারত সচিব মিঃ মন্টে্ড ঘোষণা করিলেন যে ভারতকে 

ধীরে ধীরে সবায়তব-শাসনের গথে চাঁলিত করিতে হইবে। 

স্থানীয় শাসন 
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পরিশিষ--৩ 
ভারতশাগন ও প্রাদেশিক শাসনের ব্যখস্থ 

টি দা 
ব্যবস্থাপক মভার দন্ত সংখ্যা 

শাসন ] অধাক্ষ সভ1 শাসন পভার 177. | 
গ্রদেশ ূ ০০0০1 সরকার মনোনীত ৷ প্রজাগণ 

কর্ত। | স্দন্ত সংখ্য। | ৮০0০০ ৰ পরার রী 
সদস্যগণ 1 নিবাচিত | সরকারী 

সরক।বা বেসরকারী বেনরক।রী! মনে!নীত 

নে [কম চারা 22 ৃ 
বঙ্গদেশ গভণুর | +১ ৪+১ ১৬ টা এ ২ | ২* 

বন্ধে প্রদেশ রে ৪+৯ ৪ +- ১ ৭৪ সু | ২১ | ২১ 

মান্দ্রাজ এ ৪8+১ ৪১৮১ | ১৬ ৫ ৰ ২১ ২১ 

| যুক্ত প্রদেশ ছেটলাট। নাই ৃ ০ ৬ ২১ ২০ 

পঞ্চাব এ নাই ১১ ৰ ৬ ১১1১৭ 

নিছার উড়িষা | , ৩+১ ৪1১ ১৫ ৪ ২১ ১৭ 
মধ্য $ঠদেশ ও | চাফকম- 

বেরার শপার নাই ১০ ৭ ৭. | ১৭ 

আসাম নাই ৯ ৪ টি ১৩ 

আজমীর 
মেলার 

উত্তর পশ্চিম 

সামান্ত প্রদেশ ; ১) ৰ ৃ 

ভার সাস্্রাজ্য। বড়লট | ৬৯৫১ ৬7১ | এ ৬ টি 
1 

* সাশন সংস্কার হইবার পূর্বের অবস্থা । 1 শ।সন কর্ড! 





_ পরিশিউ--২ 
বাংলার ব্যবস্থাপক সভা 

(১) কলিকাতা করপোরেশন হইতে ** . ১জন 
(২) ৮. বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে.  ** 2 
(৩) কতগুলি নির্দিষ্ট মযুন্নিপাঁলট হইতে-_ ' ৫. 

৪) জেলা-বোর্ড ও লৌকাঁল-বোর্ড, পাঁচটি বিভাগ ৫ ৯ 

(৫) প্রেসিডেন্সি, বধ্ধমান, রাজসাহী, চাঁকার, | 
জমিদারগণের মধ্য হইতে ৪ )) 

(৬) চট্টগ্রামের ম্যুন্সিপালটির কমিশনরগণের দ্বার! 

এ বিভাগের জমিদীরগণের দ্বারা একবার অন্তর ১ » 

(%) মুসলমানদের দ্বারা ৫ )) 
(৮) বেঙ্গল চেম্বার অব কর্মী *** টা 
৯) কলিকাতা বণিক সঙ্ঘ | 

(179098 45১০০1৮1101) রি 

(১০) চট্টগ্রামের বন্দরের কমিশনরগণ কর্তৃক ১৯) 
(১৯) কলিকাতীর কর্পোরশনের কতকগুলি কমিশনর *" 

ূ কর্তৃক ১৯ 

(১২) চা-বাগিটা-ওয়ালাদের দ্বারা ঢা 
২৮জন.. 

এটি 
রা 

জন 
ছুইজ (বিশেষ সতাকে ভর মনোনীত করিতে 



ক] নুতন শামন সংস্কার 

১৯১ মালের ২৭শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিব মি: মনেও হাউদ 
অব. কমন্দের সভায় নিয়লিখিত ঘোষণা প্রচার করেন £ ৃ 

_. ভারতের শামনতন্তে প্রতোক বিভাগে ভারতবাসীদের সহায় 
কমই বৃদ্ধি করিতে হইবে) এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেন্টের সহিত 

ইংলপ্ডের গভর্ণমেন্টের মত সম্পূর্ণ এক হইয়াছে; 
মিঃ মণ্টেগুর 
ঘোষণাপত্র বূটাশ সাত্রাজ্যের অন্তরঙ্গ অংশরূপে ও ভারতে দায়ীত্- 

শে আগ পুর্ণ গমনের ক্রমিক বিকাশের জন শাসিত 
গ্রতি্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে উন্নত করা সম্বন্ধে উভয়ে 

একমত ইইয়াছেন। ভারত ও বুটাশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে এই 
বিষয়ে রীতিমত ব্যবস্থা করিবার সুযোগ শীদ্র উপস্থিত হইলেই তাহা 
করিবেন) এই ব্যবস্থা কিন্বপ হইবে তাহ! গ্রথমে জানা বিশেষ গ্রয়োজন, 
এবং সেইজন্ত তাঁরতের ও ইংলগডর কত্তৃপক্গের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা 

হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৃটাশ সরকার সমরাটের অনুমোদন লইয়া স্থির করিয়া 
ছেন ভারত-সচিবের ভারতে গমন সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের যে. 
নিমন্ত্রণ আসিয়াছে তাহা তিনি গ্রহণ করিবেন; তথায় বড়লাট ও ভারত 
সরকারের সহিত এই মকল বিষয়ের আলোচনা ও প্রাদেশিক শাসনসরকার 
গুলির মতামত বিবেচনা! করিবেন ও উভয়ে প্রতিনিধি সভা সমিতির 

বক্তব্য শ্রবণ করিবেন। ভারত-চিব বলেন যে এই নীতি অনুসারে 
উন্নতি ধীরে ধীরেই হইতে পাঁরে। বৃটাশ ও ভারতীয় শাঁদন দরকারের 
উপর ভারতীয় জনসঙ্ঘের কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে বলিয়া, 
কোন সময়ে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে তাঁহা তাহারাই বিচার করিয়া! 

বলিবেন। যাহাঁদের উপর দেশ নেবার এই নৃতন সুযোগ মমপিত হইবে , 



'নৃতন শাসন বস্কার ২৫১ 

তাহাদের নিকট হইতে নহায়ত! লাভ করিয়া ইহারা চলিবেন; এবং 
ষে পরিমাণে সহায়তা পাঁওয়া যাইবে তাহাই দেখিয়া তাহাদের দাযীত্ব- 
বোধের উপর আস্থা স্থাপন করা হইবে। শাসন সম্কার বিষয়ে 
প্রস্তাব সমূহের আলোচনার জন্ত সাঁধারণকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়! হইবে ) 
এবং উহা! পরে যথাসময়ে পালণমেন্টের নিকট পেশ করা হইবে । 
 পুবেিল্লিখিত ঘোষণা! অনুসারে মিঃ মন্টেণ্ড ১৯১৭ সালের শেষাঁশেষি 

ভারতে আগমন করিলেন । ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় শাসন 
ম্টেও চেস ফট পদ্ধতি সংস্কারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। 
সংস্কার প্রতিবেদন মোটামুটি চারিটি কথা মনে রাখিয়! সংস্কারের খসড়া 
উজুলাই।  তৈয়ারী হয়। নিয়ে দেইগুলি সংক্ষেপে বিবৃত 
হইল। - 

১। স্থানীয় সভাসমিতিপমূহ যতদুর সম্ভব জনসাধারণের মতে 
চলিবে, এবং বাহিরের সকল প্রকার শাসন হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন 
হুইয়। চলিবে । 

২। শর্বপ্রথমে প্রদেশগুলিতে ক্রমশলভ্য দায়ীত্বপূর্ণ শীসন 

পদ্ধতির প্রবর্তন কর! হইবে। দায়ীত্ব গ্রহণের কৃতকগুলি পন্থা 
অবিলম্বে গৃহীত হইবে। বটীশরাজের উদ্দেস্ঠ অবস্থা অনুকূল হইলেই 

শাঁসন-দাযীত্ব ভারতবাসীর উপর অর্পণ করা। ইহার জন্ত 
প্রদ্বেশগুলিকে অবিলম্বে আইন প্রণয়ন বিষয়ে, শাসন ও অর্থ সম্বন্ধীয় 
অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করিবার প্রয়োজন ; ইহাতে ভারত 
গভ্ণমেন্টের নিজ দাীত্ব বজায় রাখিবাঁর কোনই বাধা ঘটবে না। 

৩. পার্লামেন্টের নিকট ভারত. গভর্ণমেন্টই শাসনের জন্ত দামী 

কিবেন ) এবং এই দাযীত্ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে তাহাদের ক্ষমতা অঙ্থু্ 
খাকিবে। ভারতীয় ব্য ক সভার সত্য সংখ্যা বদ্ধিত করিয়া! জনমত 



81 পৰে পরিবর্তনগুনি যেমন যেমন কার্ধ্যে পরিণত হইতে 
খাঁকিবে ভারতীয় ও প্রাদেশিক গতর্ণমেন্টের উপর পার্লামেন্টের ও 
ভারত সচিবের ক্ষমতাও তেমনি হাস পাইবে। . 

. অনেগু- -চেমস্ফোর্ড প্রতিবেদনের সার আমরা নিয়ে দিতেছি। 

স্থানীয় স্বায়্-শাঁসন পদ্ধতি বথার্থভাবে এই মকল প্রস্তাবের অন্তর্গত হইতে 
“পারে না) যেহেতু এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণরূপে জনব্যবস্থার 
উপর ছাড়িয়া দেওয়াই সরকার বাহাছুরের ইচ্ছা । ইহা! সকলেই স্বীকার 
করেন যে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনের উন্নতির সহিত শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা 

সংস্কার অচ্ছেন্তভাবে যুক্ত । এই শিক্ষা বিভাগ ক্রমে ক্রমে ভার্তবাসীদের 

্বহন্তে যাইবে ইহাই ভাবী সংস্কারের অন্ততম উদ্দেশ্য । নির্বাচকদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের শক্তির সদ্যবহীরের উপর উন্নতি নির্ভর 

করিতেছে । উপযুক্ত সভ্যপদদপ্রীর্থী নির্বাচন করিতে ও সভাতে কার্ধ্য- 
প্রণালী কিরূপ ভাঁবে চলিতেছেতাহা লোককে শিক্ষা করিতে হইবে এবং 

সেই শিক্ষাই তাহাদিগকে যোগ্য নিবণচক হইবার পক্ষে সহায় হইবে । 

প্রাদেশিক শামন। 

দীতবপূর্ণ গভরণমেন্টের ক্রমশঃ উন্নতি বিধান করাই বর্তমান সংস্কারের 
উদ্দেস্ত | দায়ীনবপূর্ণ গভর্ণমেন্ট বলিতে ছুইটি জিনিষ বুঝায়; প্রথমত 
কার্ধ্যনির্ধাহক গভর্ণমেন্টের সভ্যগণ তাহাদের নির্বাচকদের নিকট দায়ী 

খাঁকিবেন; দ্বিতীয়ত নির্ধাচকগণ মভাতে তাহাদের প্রতিনিধিদের 
সাহাফ্যে তীহাদের শক্তি প্রয়োগ করিবেন। এই 
ছই সর্তের অর্থ ড়া এই যে প্রজাদের এমন শক্তি 

খাঁকা চি যাহাতে তাহারা ভোট দিয়া 'নিজেদের স্বীর্ঘরক্ষা করিতে গারে 

ও নিজ নিজ প্রতিনিধিগণকে বিঝেচনাপূর্বাক নর্ধাচন করিতে পারে ৰা 
দ্বিতীয় কথা এই যে কাঁ্ধ্যনির্ববাহক সভ্যগণ ধারণ সভার অধিকাংশের 

| সংস্কারের উদ্দেশ্য 



টিন্রিন বি স্ াহাদের কর্মত্যাগ করাই শাসন 
বিভাগের চল্তি প্রথা । ভারতে এ সর্তগুলি কার্য্ে পরিগত হইতে পারে 
না। এই আদর্শ লাঁভ করিবার পূর্বে ভারতকে কিছুকাল ধরিয়া 
রাজনীতিকষেত্ে দাযীত্ব ভার শিক্ষার চর্চা প্রয়োজন । নানা কারণে এই 
ুহূর্জেই ভারতবাসীদের হস্তে সম্পূর্ণ দাযীত্ব ছাড়ি দেওয়া অসম্ভব 
সেইজন্ত গভর্ণমে্ট দেশীরদের হাতে কতকগুলি বিষয় সমর্পন করি 

নিজের হাতে কতকগুলি রাখিয়া দিবেন; এই সঙ্গে প্রাদেশিক শাদন 

বিভাগের স্বাধীনতা যথেষ্ট দান কর! হইবে। 
প্রাদেশিক আত্কর্তৃত্ধ লাভকেই বাস্তব করিয়া তোলাই বর্ধমান শাসন 

সংস্কারের উদ্দেশ্ঠ ; জুতরাং প্রাদেশিক উন্নতির জন্যও ভারত গতর্ণমেন্টের 

মুখাপেক্গী হইয়। থাকা উচিত হইবে ন!। ভারতবাঁসীদের ব্যবস্থা-এক্তি- 

যারের মধ্যে যে সব বিষয় পড়িবে সে গুলির জন্ত কি পরিমীণ ব্যয় পড়িবে 

তাহা অনুমান করাই এই প্রস্তাবের অন্তর্ঘত। ভারত 

গভর্ণমেন্টের বায়ের জন্ত কতকগুলি আয় বীধা 

থাঁকিবে। অবশিষ্ট রাজস্ব প্রাদেশিক শাঁসন সরকারের হস্তে সমর্পিত 
হইবে এবং তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশিক শাসন ও জুব্যবস্থার জন্য দায়ী 
থাঁকিবেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের বর্তমানের ব্যবস্থা থাকিবে, 
ভারত সরকারের রাজস্বের মধ্যে ইন্কম্ ট্যাজ্স ও সাধারণ ষ্ট্যাম্পের আয় 
যাইবে; প্রাদেশিক আয়ের অন্তর্গত হইবে জমির রাঁজন্ব, জলসেচনের 
আয়, আব্গারী ও কোর্টফির ষ্টাম্প। ছুরতি্ষ প্রভৃতির জন্য প্রান্দেশিক 
সরকারই দায়ী থাঁকিবেন। 

উপযুক্ত বন্দোবস্তের ফলে ভারত সরকারের অনেক টাকার রুলান 

হইবে সেই জন্ত প্রাদেশিক সরকার হইতে মোট আয় ও মোটি ব্যয়ের, 
উতর, ক্যিদশ ভারতসরকার দাবী করিবেন। | 

ভারত সরকার € দেশিক সরকার সমূহের সহিত এক হইয়া কোন্কোন্, 

রাজস্বের ভাগ 



বিষয়ে ট্যাক্স কর! যাইতে পারে তাঁহার একটি ফর্দ 
| তৈয়ারী করিবেন। এই ফদে'র অন্তত বিষয়ের উপর 
প্রাদেশিক সরকারের ট্যাক্স করিবার অধিকার থাঁকিবে। কিন্ত বিল্টেকে 

একবার বড়নাটের সভায় দেখাইয়া আনিয়া কার্যকারী করিতে হইবে। 
_. প্রাদেশিক সরকারের অর্থ কর্জ্জ করিবার অধিকার থাকিবে? কিন্ত 
সমস্ত কর্জৰ ভারত সরকারের মারফত করিতে হইবে) ভারতনরকারের 
অনাবস্তুক হম্তক্ষেপ ছইতে প্রাদেশিক সরকারকে দ্বাঁধীনতা দেওয়! 

_হুইয়াছে। প্রাদেশিক শাসনের খুঁটিনাটি কোনো বিষয়ে বড়লাট সহজে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রস্তাব হইছ্বাছে। 

সকল প্রদেশেই লাটসাঁহেব কার্ধ্-নির্বাহক সভার সাহায্যে শাসন 

করিবেন। লাটসাহেব এই সভার প্রধান) তাহার 

ছুইজন মন্ত্রী সাহায্য করিবেন, একজন সাহেব, এক- 

জন ভারতবাঁসী; উভয়েই শাসনকর্তা কর্তৃক মনোনীত 

হইবেন। এতদ্যতীত ব্যবস্থাপক সভাঁর নির্বাচিত সভ্যশ্রেণী হইতে কয়েক 

জন মন্ত্রীকে গভর্ণর মনোনীত করিয়া লইবেন ; এই মন্ীগণ "অর্পিত” বিষয় 
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কতৃপক্ষ বলেন যে ভারতের বর্তমান শিক্ষা ও শক্তি বিচার করিলে 

দেখা যাইবে যে তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে দায়ীত্ব ছাঁড়িয়া৷ দিলে সমস্ত 
শাঁদন কার্য এককালেই ভাঙ্গিয়! পড়িবে। কতকগুলি দায়ীত্ব ভারত- 
বাসীর উপর এখন দিতে হইবে । সেইজন্ত ভারতবাঁসীদের হাতে কি.কি 

বিষয় অর্পিত হইবে ও কোন্ কোন্ বিষয় সরকারী পক্ষ হইতে রক্ষিত 
হইবে তাহার তালিকা গ্রস্ত করা প্রয়োজন। এই ভাঁগকে আমরা 
অর্পিত । বিষয় ও “রক্ষিত বিষয় বলিব। প্রাদেশিক সাশনে গভর্ণর ও. 

তাহার কার্ধ্যনির্বাহক সভার উপর 'রক্ষিত' বিষয়গুলির ভার থাকিবে ।. 
গতর্ণর দেশীয় মন্ত্রীদের নইয়া পঅর্পিত” বিষয়গুলি তদারক করিবেন । 

প্র।দেশিক কর ধাধা 

প্রাদেশিক 

কাধ্য নর্ববহক দত 



_নৃতন শাসন-সং স্কার ২৫৫ 

সাধারণ কার্ধ্যনির্বাহক সভায় সকল সদন্তের সহিত সকল বিষয়েরই 

আলোচনা হইবে) কিন্তু প্রয়োজন মত 'রক্ষিত' বিষয়ের আলোচনা 

করধ্যনির্বাহক সভার সরকারী মনোনীত সভ্যদের সহিত হইবে ও “অর্পিত” 

বিষয় সম্বন্ধে দেশী মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা হইবে) এবং প্রত্যেক 

বিষয়ের চরম মীমাংসা! লাঁটসাহেব নিজ নিজ বিষয়ের মন্ত্রীদের সহিত 

পরামর্শ করিয়া করিবেন । 

নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর মন্ত্রীদের কার্য্যকাঁল নির্ভর করিবে। 

তাহাদের কার্ধ্যকাঁলের বেতন নির্বাচকদিগকেই ঠিক করিতে হইবে। 
“অর্গিতি” বিষয়ের জন্য দায়ী বলিয়া প্রথম হইতেই যে তীহীদের পরামর্শেই 
গভর্ণর চলিবেন তাহ নহে, কারণ শেষ পর্যান্ত তিনিই সমস্ত শাসনের জন্ট 
দায়ী) আবার সকলের মৃত অগ্রাহ্হ করিয়া! তিনি চলিবেন তাহীও বাঞ্ছনীয় 

নহে। গভর্ণরের স্থানীয় অবস্থাদির অজ্ঞতার জন্য তিনি ছই একজন অতি- 
রিক্ত সভ্য কাঁধ্যনির্বাহক সভায় আনিতে পারেন; তবে তাহাদের কোন 

'মাপিষের কাঁজে থাকিবেন না, তাহারা কেবলমাত্র পরামর্শ দিবেন । 

প্রত্যেক প্রদেশেই বৃহত্তর ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

এই সব সভাঁয় নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যাই অধিক 

হইবে এবং স্ত্যগণ সাধারণ লোকের ছার! নির্বাচিত 

হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবেন। কোন্ 
প্রদেশের কতজন সভ্য হইবেন, কতজন নির্বাচক হইবে, কাহার ভোট, 

দিবার অধিকার হইবে ইত্যাদি বিচার করিবার জন্ত এক কমিশন 

বসিবে। সেই কমিশনের মন্বা দেখিয়া ভারত দচিব ও টি 
ব্যবস্থা করিবেন। | 

ধর্মগত নির্বাচন দাযীতবপ্ণ স্বায়ত্-শীসন লাভের পরিপন্থী, কিন্তু তথাঁচ 
লারা ড় নিল সাধ বান শিখদিগকেও এই 

ুহস্কর প্রাদেশিক 

ব্যবস্থাপক সভা 



৪ ভারত ভারত-পরিচয় 

কথা হইয়াছে যে এক বা কয়েকটি করিয়! বিষয় কার্ধ্যনির্বাহক 
সভার এক এক জন সত্যের উপর অর্পিত হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্ত 
একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি থাকিবে? ব্যবস্থাপক সভার সত্যগণ আপনাদের 

মধ্য হইতে প্রত্যেক কমিটির দন্ত নির্বাচন করিয়। দ্িবেন। এই কমিটি 
পরামর্শ দিবেন। কার্ধ্নির্বাহক সভার সভ্য বা মী াহার উপর বিভাগের 
ভার তিনিই সভাপতি হইবেন। 

ব্যবস্থাপক সভায় “অর্পিত' বা 'রক্ষিত' বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা! হইয়া 
যদি কোনো! প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয় 
তথাচ উহ যে লাটসাহেবকে মাঁনিয়াই যাইতে হইবে 

তা নহে। প্রত্যেক সত্যেরই প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে এবং পূর্বের 

অপেক্ষা নৃতন নিয়মীন্ুযায়ী সভ্যদের প্রশ্ন-বিষয়ে -মৃতা বাড়িয়াছে। 

নূতন কৌন্সিল গঠিত হইলে নির্বাচিত সত্যের সংখ্যা অধিক হইবে) 

তখন সরকারী কোনো। আইন পাশ করাইতে হইলে 
কর্তৃপক্ষের অস্জুবিধ! হইতে পারে; এই জন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সরকারী “রক্ষিত” বিষয় 

সম্বন্ধে কোনো আইন পাশ করিবার পুর্বে প্রাদেশিক শাঁসনকর্তীকে 

বলিতে হইবে যে দেশের শান্তি 'ও নুব্যবস্থার জন্ত তিনি দায়ী বলিয়! 

তীহাকে এই আইন পাশ করাইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ 

. ভাঁরতদরকারের কাছে ইহার ব্যবস্থার জন্ত প্রস্তাব করিতে পারেন ও 

সম্বহুলতার (%০%০) দ্বারা তাহা কার্যকারী করিতে পারেন। ভারত- 

সরকারের বিবেচনায় যদি উহা! সমীচিন হয় তবে প্রাদেশিক শাসনকর্তা 

বিলটিকে ব্যবস্থাপক সভার গ্র্যা্ড কমিটিতে (0180 90001010069 ) 

উপস্থিত করিবেন। 

প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক, ভার: সভ্যদের মধ্য জি শতকরা রর 

৪০ হইতে ৫* জন সভ্যকে আংশিকভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত করিয় 

_গভর্ণরের ক্ষমত। 

সরকারী বিল ওগ্র্যাও 

.. কমিটী 



নুতন শাসন-সংস্কার ২৫৭ 

বিলের আলোচনার জন্ত আহ্বান করা হইবে। গভর্ণর এই সভার 
মনোনীত সত্যের সংখ্যা সাঁমান্ত অধিক রাখিবেন ও ইহাদের মধ্যে দূরকারী 
লোঁক তিনভাঁগের ছুইভাঁগ থাকিবে । গ্রাণ্ড কমিটির নির্বাচিত সভ্যেরা 
ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। এই 
কমিটিতে বিল্ সম্বন্ধে আলোচনা, তর্ক চলিতে পারে; কিন্ত কোনো 

প্রস্তাব বা সংশোঁধন-প্রস্তাব কাধ্যনির্বধবাহক সভার সভ্য ব্যতীত অপর 
কাহারে দ্বারা উত্থাপিত হইতে পারিবে না । এইখানে আলোচনার পর 

বিন্ আপনা হইতে পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইবে । 

ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার প্রাদেশিক শাসনকর্তার 
থাকিবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক বিল্ পাশ হইবার পুর্ব্বে বড়লাট ও. 
সম্রাটের অন্ুমোদন.সাপেক্ষ। 

প্রার্দেশিক আয় ব্যয়ের খসড়া কাধ্যনির্বাহক সতাঁর সকল সদস্তে 

_ মিলিয়া করিবেন । রাজন্বের আদীয় হইতে ভারত 
সরকারকে সর্বপ্রথমে টাক! দিতে হইবে; তৎপরে 

সরকারী “রক্ষিত, বিষয়গুলির জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

“অর্পিত” বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে মন্ত্রী ভাবিবেন 3 যদি উদ্ধত্ব রাজস্ব 
অধিক না থাঁকে তবে পুনরায় ট্যাক্স করিবার কথা গভর্ণর ও মন্ত্রীগণ 
বিবেচনা করিয়া ঠিক করিবেন। এই খসড়া তৈয়ারী হইলে উহা! 
ব্যবস্থাপক সভাঁয় পেশ করা হইবে 7 সেখানে বাঁজেট সম্বন্ধে আলোচন। 
হইবে; কিন্তু রক্ষিত” বিষয়ের জন্য যে টাকা! ধার্ধ্য হইয়াছে সে বিষুয 
খদি কোন কথা-উঠে তবে লাটসাছেব তীহ। প্রয়োজনীয় বলিয়। জাপন 
করিলে তাহা পূর্ববোজিখিত উপায়ে পাঁশ, করিতে পারিবেন। 
টির ভু সে ভিবে ন লত 

জনা মাঝে মাঝে বাহির হইতে কমিশন আলিয়া 
গতর্ষেন্ট ও ব্যবস্থাপক সভার কাঁ্ধ্যাবলী . পরীক্ষা 

রাজস্বের বায় 

হের কামশন . 



কিবৈন। এই কমিশনের নিকট উভয় পক্ষের শুনানী হইবে) গভপর্ছে্ট 

“রক্ষিত” বিষয়গুলির জন্টী অতিরিক্ত টাকা অপব্যা! করিগছিন কিনা, 
মকৌন্দিল গভর্ণর অধথীভাবে ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছার. বিরুদ্ধে কার্ধয 
করিয়াছেন কিনা অথবা ব্যবস্থাপক সভা “রক্ষিত” বিষয়গুলির জন্য অর্থাদি 
দিতে অত্স্ত কার্পণ্য প্রকাশ করায় তাহাদের অধিক দাযীততপূর্ণ কার্য 
অর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ইত্যাদি লইয়৷ আলোচনা হইবে । প্রথমে 
নূতন ফৌন্সিল হইবার দশ বৎসর পরে এই কমিশন আসিবে। এই 
কমিশন পালমেপ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কোন্ প্রদেশ উন্নতিলাত 

করিয়াছে কাহার! পিছাইয়! পড়িয়াছে তাহ! ইহারাই বিচার করিবেন 

তারতবাসীর রাজনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করিতে থাঁকিলে 

তাহাদের হাতে একটি একটি করিয়া রক্ষিত বিষয় অর্পণ করাই বর্তমান 

শাসন সংস্কারের উদ্দেন্ঠ। ক্রমে 'রক্ষিত' বিষয় আর থাকিবে না, সমস্তই 

ভারতীয়দের হাতে যাইবে ও সম্পূর্ণ দারীত্বপূর্ণ শামনপদ্ধতি গ্রবঞ্তিত 

ছুইবে। পাঁচ বংসর পরে “রক্ষিত” বিষয় সন্ধে আবেদন বড়লাটের 

নিকট পেশ করিবার অধিকার কৌন্সিলের থাঁকিবে। 

ভারত সরকার (17018 (07070000111 ) ্ 

অধিক সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করিয়া বৃহত্তর ব্যবস্থাপক মভা 

স্থাপন কর! এখানেও হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সত্তা, বাবস্থাপক, মতার 01854 0008718/6র স্তায় এখানেও একটি 

মমিতি কৌদ্সিল অব. প্লেট, গঠিত হইবে, একটা প্রিতি 
কৌল্সিল ভৈসারী হইবে। যতদিন না প্রাদেশিক স্বায্ শাসনের শক্তি 
ারও বৃদ্ধি গায় ততদিন ভারতগরকার পালণৃমেন্টের নিকট নকল, 

রী দির বর্তদান কার্ধযনির্বাহ্ক সভার তায় বড়া ও. 
তাহার ছয বা সাতজন মনত্ী লই নন র্জ গঠিত হইবে) তবে সিবিণ 



২৫৯ 

১১০৬, হুইবে। এখন একজন মাত্র দেশীয় 
সভ্য কার্ধ্যনির্বাহক পভার সদন্তরূপে আছেন, কথা হইসে অচিরে 
ও একজন দেশীয় মভ্যকে নিধুক্ধ কর! হইবে। 

ব্যবস্থাপক মতা 15981898155 :8891001) বলিয়! অভিহিত রী । 

এই সভার সত্য সংখ্য। হইবে ১৮* জন। ইহার মধ্যে ৬৬ জন নির্বাচিত 

হইন্তব এবং অবশিষ্ট বড়লাট কর্তৃক ষনোনীত হইবে 3 এই সভায় সভ্যগণ 
তিন বমর কাল মত্য থাকিবেন। 

বে-সরকারী সভ্য ষনোনীত করিবার ক্ষমত। গভর্ণর জেনারেলের 

বিশেষ *্রক্ষিত” ক্ষমতার অন্তর্গত; ব্যবস্থাপক সমিতিতে অসামগ্রন্ত বা. 

সকল প্রকারের ত্রুটি দূর করিবার জগ্ই বড়ল!ট বাহাছুর সাধারণ 

নির্বাচন হইয়া যাইবার পর প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের সহিত পরামর্শ 
করিয়! বে-সরকারী সভ্য মনোনীত করিরেন। 

মনোনীত সভ্যদের সংখ্য। ২ এর বেশী হইবে না এবং এই সংখাক 

মনোনীত সভ্য সর্বদা আহ্বান করিবেন কিনা ইহী 

. বড়লাট স্বয়ং বিচার করিবেন। কাঁধ্যনির্বাহক মমিতির 

সত্যগণ ব্যতীত অপর সরকারী মতাঘের নিজ নিজ মত দিবার ও নিজ 

মতানুযায়ী ভোট দিবার অধিকার থাকিবে, অবগ্ত গভর্ণর সরকারী পক্ষে 

নত দিতে বনিরে তাহারা তদ্রণ করিতে বাধ্য । ্ 

শাঁসন সংস্কারের পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে ভারতের স্ুপাসনের জন্ত সর- 
কারের নিজ অতিপ্রায় কার্যে পরিণত করার 

প্রয়োজন। এই জন্ত কৌন্দিল্ অব. ছ্রেট নামক 

একটি দ্বিতীয় সভ| প্রতিটিত হইবে। প্রাদেশিক 

খাও কমি ভয় 08959 91 889/9ও ব্যবস্থা বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি 

করিবেন! এই মার ভামংখয। কতন্বন হই্কা্ছে তাহ! পরে নিব 
এই স্ভায় সভাগণ পাঁচ ক্কাল সভ্য থাকিবেন। ৃ 

সনোরননীত সভামংখ) । 

সরকারী আইন. 

190] ০৫ 386, 



বত ৰ 
ভারত-পরিচয় 

সাধারণত সরকারী বিজ ব্যবস্থাপক সমিতিতে প্রবন্তিত হইবে.) এবং 

(সেখানে যথারীতি পাঁশ-হইয়া গেলে কৌন্সিল অব. ষ্টেটের লমক্ষে বিচারের 
দন্ঠ উপস্থিত করা হইবে। কৌন্সিল অব রেট যদি প্রস্তাবিত বিলের 

এমন লব সংশোধন প্রস্তাব যোজনা করেন যাহ! ব্যবস্থাপক সমিতি গ্রহণ 

করিতে অক্ষম তখন বিচারের ভার উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনের 

উপর অর্পিত হইবে। আর যদি গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে কৌন্সিল অব. 

টেট যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা স্তাধ্য ও যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে 
বড়লাটকে ঘোষণা! করিতে হইবে যে সাঁজাজ্যের মঙ্গল ও সুবাবস্থার জন্য ইহ! 

নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তখন ব্যবস্থাপক সভার আর কোনো! প্রতিবাদ 
করিবার অধিকার থাকিবে না এবং উভয় সভার সম্মিলিত বিচারের ও 

কোন প্রয়োজন হইবে না। 

বেসরকারী সভ্যেরা উভয় ঘভাতেই বিল বা নৃতন ব্যবস্থা করিবার 
প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিবেন। প্রস্তাব সভায় পাশ হইবার পর 
অপর সমিতিতে ভাহা সমালোচনা ও বিচারের জন্ত যাইবে। মতাস্তর 

হইলে উভয় সভার সম্মিলিত "অধিবেশনে তাহার বিচার হইবে? এক্ষেত্রে 

বড়লাটের ইচ্ছান্যা়ী তাহ তদ্দণ্ডেই আইনে পরিণত হইতে পারিবে। 
বড়লাট যে কোনা সময়ে যে কোনো! সভা! বা উভয় সভাই বন্ধ করিয়া 

'দতে পারেন। কোনো আইনে মত বা অমত দিবার ৮ অধিকার 

ভারতমচিব ও বড়লাঁটের থাকিবে। তি এ 

 ব্লাজন্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে হর এবং রর 

কা আয়বায় সম্বন্ধে হিদাব ব্যবস্থাপক সমিতির সমক্ষে পেশ, কর! হইবে 
ফিগ্তু তাহাদের ভোট দিবার কোনে! অধিকার থাকিবে না। নভেরা 

কোনো! প্রস্তাব উখ্বাপন করিয়৷ তাহা সম্বছুলতার দ্বারা গভর্ণমেপ্টকে 
করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না) তাহাদের প্রস্তাব পরামর্শের ায় রর 

শ্হীত হইবে। | 



| নৃতন শাসন-সং নী এ ২৬১ 

ভারত-সরকারেও পূর্বোল্লিখিত স্থায়ী কমিটি বা 9970:)8 0০//- 
১10৩ থাকিবে। উভয় সভার সভ্যগণের যে কোনো প্রশ্ন করিবার 

অধিকার থাকিবে ) বর্তমানে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিতেই দেওয়া হয় না ॥ 
কতকগুলি প্রশ্ন সাম্রাজ্যের ক্ষতিকর বলিয়া তাহা না উঠিতে দিবার 
অধিকার বড়লাটের এখনে! থাকিবে । | 

সম্রাটের আঁদেশক্রমে বিলাতের অনুরূপ একটি প্রিভিকৌন্সিল ভারতে 

স্থাপিত হইবে ; এই কৌদন্সিল বুটাশভারত ও করদরাজ্যগুলির মধ্য হইতে 
জ্ঞানে গুণে শ্রেষটব্যক্তিদের লইয়। গঠিত হইবে; মভ্যগণ চিরজীবনের মত 
মনোনীত হইবেন। বড়লাটকে উপদেশ ও পরামর্শ দান ছাড়া ইহার 
আপ|তত আর কোনে! কর্তব্য থাকিবে না। 

ইপ্ডিয়া অপিষ। (10018 0০9) 

ভারতবাসীদের হন্তে যে সকল বিষয় অর্পিত হইবে সেগুলি সম্বন্ধে 

পাঁলামেন্ট কোনোগ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না; 

কারণ তীহার। নিজেরাই ভারতবাসীকে অধিকার 

দিয়ছেন। কিন্তু সরকারী “রক্ষিত” বিষয়গুলি 

সম্বন্ধে পাল“মেণ্টের দারীত্ব যোল আনা। তথাচ সকৌন্সিল বড়লাটের 

উপর দায়ীতবপূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইবে ; এখন যেসকল 
বিষয় ভারত সচিবের অন্ুমত্যনুসারে করিতে হয় ভবিষ্যতে সেরূপ করিতে 

হইবে না। ভরতসচিব ক্রমে ক্রমে তাহার দারীত্ব ও কর্মতাঁর কমাইয়া 

আনিবেন। পূর্বোল্লিথিত গ্রস্তাবানুদারে ইত্ডিয়া অপিষ সংস্কার করিবার 
জন্ত একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং অপিষের কাজকর্ম যাহাতে শরীর 

সম্পন হয় সেজন্ত হার! উপায় উদ্ভাবন করিবেন। 
চ-দচিবের বেতন: ারতীয় রাজকোষ হইতে আর প্রদত্ত হইবে 

(00011010106 ও ভারত 
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চে 

না; য ইং রাজস্ব গ্রতিবংসর হা বেতন দিবার বাবস্থা 
পাঁলামেন্ট করিষেদ। 

: ঠা নটি নিল 
হাউস অব. কমন্সের মধ্য হইতে গ্রকটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইবে। 
এই কমিটির সভ্যগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া! 

 দেখিষেন ও গ্রত্ভিবংসর পার্লামেন্টে আলোচনা! কাঁলে তীহাদের 
গ্রতিবেদন পেশ করিষেন; তাহারা ভারত-সচিবকে প্রশ্নীদি করিয়া, 

কাগজপত্র তবপ, করিয়! ভারত সংক্রান্ত বিষয় দকল জানিয়া রাখিবেন। 
ভারতের এই সব শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করদ রাজাদের পূর্বের সনদ. 

সন্ধি প্রভৃতির সর্তের সহিত কোনো প্রকারে গণ্ডগোল 

সৃষ্টি করিবে না 

আরও কথা৷ হইতেছে যে ভারতের করদ রাজাদের লইয়া একটি 
সতা গঠিত হইবে; সাধারণত বৎসরে একবার করিয়া এই সভার 

অধিবেশন হইবে এবং বুটাশভারত ব! ষ্টেট সংক্রান্ত আলোচন! সেখানে 

হইবে। ইহাদদেরও একটি স্থা়ী কমিটি থাকিবে, বড়লাট সচরাচর মে ৃ 
কমিটির সহিতে আলোচনা করিবেন। 

ছুই বা ততোধিক ্রেটের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অথবা! কোনো 

ছ্রেটের সহিত বুটাশ সরকারের বিবাদ উপস্থিত হইলে বড়লাট এবিষয়ে 
তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন বগাইতে পারেন) এই কমিটিতে একজন 

হাইকোর্টের জজ ও উভয় পক্ষের এক একজন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।। 
পূর্বোল্লিখিত রাজাদের সভা, গ্রিভিকৌন্সিল ও কৌন্সি অব. ছে 

কখনো কখনে! একত্র মিলিত হইয়। আলোচন! আহ্বান করিতে পারিবেন 
নূতন বিধি অনুসারে সরকারী কারের মধ্যে অনেক পরিবর্ত খটিবে।, 

যে সকল চাকুরীর জন্য বিলাতে লোক জোগাড় করা হর দেশে গে 
কাজের জন্ত লোক যোগাড় করিতে-হইবে। সিবিল নাসের উদ্চতদ 

করদরাজ্যওনৃতনসংস্কার 



কাজের শতকরা ৩৩ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইবে ) এম 
প্রতিবতসয় শতকরা ১২ করিয়া বৃদ্ধি পাইবে) ইহাদের বেত ৫. 

পেনশন সম্বঘ্ধে নস্কান্নের প্রয়োজন হইঘনাছে। ভারতীয় দৈন্তবিভাগে 
উচ্চক্মচারী হইবার অধিকার ভারতবাসীদের দেওয়! ছইগ়্াছে এবং. 
কাহীরে বর্ণ ভবিষ্যতে উন্নতির অন্তরায় হইবে ন|। 

পূর্বোল্লিধিত সংস্কারের উদ্দেসঠ ক্রমশ শ্বায়ত্বশীসন দ্ান। 

 মদ8001159 কমিটি । 

- ১৯৯৯ সালে পুর্বোল্লিখিত নিয়ম-বাবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্য 

কমিশ্বনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। লর্ড সাউথবর1 ইহাঁর সভাপতি 

ছিলেন বলিয়া এই কষিশুন তাহার নামে সুপরিচিত । 

নূতন সং স্কার বিধি. 'অন্ুমারে ভারতের সাধারণ লোকে সাক্ষাৎভাবে 

নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। উক্ত কমিটির মন্তুব্যানুলারে 

নিয়্লিখিত ব্যক্তিগণ নির্ধাচনকারী হইতে পারিবেন । 

সার '₹. আমরা বাংলাদেশের নিয়মটি নিয়ে দিলামঃ__ 
যোগ্যতা । , রা 

(১) কলিকাতা সহরের মধ্যে ধাহারা মুন্সি 

পালটির ভোট দিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইরাছেন ; (২) হাওড়া কিম্বা কাশীপুর 
মুাক্সিপালটিতে ধাঁহারা ৩২ টাকা ট্যাক্স দেন; (৯) অন্তান্য মুান্সিপালটি 

ও ক্যান্টনমেপ্টে ধাঁহারা বাৎসরিক ১০ টাক! হিদাবে ট্যাক্স দেন? (৪) 
ধাছারা অন্ততপক্ষে বাংসরিক ১. টাকা রোড বা পাবলিক মেস্দেম ৫. 

(£) বাহার! বাৎসরিক ২২ টাকা চৌকীদারী ট্যাক্স দেন ; ($) যাহারা 
ইনকম্ ট্যাক্স দেন বা (৭), ভারতীয় সৈম্তবিভাগ্ের হইতে অবমরপ্রার্থ 
ভা কীবার রা মক্রেই নির্বাছনেক্  ক্ষমত। পাইবেন । তষ্ষে 

র বাসন্থাস মেই যেক। বা নিজ পরিচালিত সহরের বহন 



২৬৪ নু বি ৭ : সারত-পরিচয় 

টি কীবনবীর পৃথক পৃথক্ নির্ধাচনকারীর সংখা! নিত 
হইবে । জমিদারের স্বারথরক্ষার জন্য পৃথক্ প্রতিনিধি থাকিবে । নিয়ে 

কোন্ প্রদেশে কত লৌক ভোট দিবার অধিকার পাইবে তাহার তামিকা 

 প্রদ্ত হইতেছে । ৃ 
নির্বাচক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

বাংলাদেশ ১২,২৮১৪০৪ ১২৫ 

মাদ্রাস ৫১৪২১৬৯০ ১১৮ 
বোম্বাই ৬৫৩,০৪০ ১১১ 
যুক্ত প্রদেশ ১৪১৮৩১৫০০ ১১৮ 

পঞ্জাব ২,৩৭১০০ * ৮৩ 

বিহার-উড়িষ্য। ৫১৭৬১০০০ ন৮ 

মধ্য প্রদেশ ১১৫৯১৫০* ৭9 

আসাম ৩১০ ০১৪০ ০5 ৫৩ 

এই কমিটির গ্রন্তাবান্ুদারে কোন্ দেশের ব্যবস্থাপক সভাতে 

কতজন করিয়া সভ্য হইবে তাহাও উ্দে প্রদত্ত হইয়াছে । 

নির্বাচন ব্যতীত গভর্ণমেন্ট কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছুবল বা অল্পসভ্য 

সংখ্যক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকজন বে-সরকারী সভ্য মনোনীত 

করিবেন। (১) পঞ্জীব ব্যতীত সকল প্রর্দেশের অস্ত জাতিদের মধ্য 

হইতে, (২) মান্দ্রাজ ও বাংলাদেশ ব্যতীত অপর 

0 মকল প্রদেশেরই ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য হইতে, (৩) 

ক শির মান্দ্রাজ ও মধ্য-গ্রদেশ ব্যতীত অন্ত প্রদেশের ভারতীয় 

থ টানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিনিধি নিব্ণচিত হইবে। . (৪) বোস্বাই, 
বাংলা, বিহীর-উড়িষ্যা, ও আসামের শ্রমগ্বীরিদের মধ্য হইতে, (৫) পঞ্জাবের 
যোদ্ধ, সম্প্রদায়, (৬) বাগিচা ও খনির কাজ ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের জন্য, 
(৭) আদিমজাতি ও প্রবাসী অধিবাসী ও (৮) বিহারের বাঙ্গালীর জন্য 
পৃধক সত্য সরকার মনোনীত করিবেন। আমার পরিশিষ্ট বা বাংলাদেশের 
ব্যবস্থাপক সভা! সনবন্ধে বিষদ্ বর্ণনা দিয়াছি। ২ 



নক শামন-সং্কার ২৬৫. 

ূর্বোিখিত কমিটর মতে নিয়িখিত কোনে বাজি সভাগদ্রা্থী ৃ 
হইতে পারিবে না! £. : | 

১। কোনে! স্ত্রীলোক; ২। ধন রা: ৰা 2 | 

অন্ততূক্তি কোনে! রাঁজ্যের প্রজা নেন; ৩। কোনো 

সরকারী কর্মচারী; ৪1 যিনি আদালত 

হইতে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয় সাব্যস্ত হইয়াছেন; ৫। পঁচিশ বৎসরের অনধিক 

বয়স্ক কোনও ব্যক্তি; ৬। সার্টিিকেট হীন দেনাদীর বা কোনও 

ইন্সলভেপ্ট। ৭। সকৌন্সিল গভর্ণরের মতে নৈতিক অক্ষমতা! প্রাপ্ত 
কোনো ব্যক্তি কিন্বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি। তবে দণ্ড রহিত হইলে 

বা উক্ত আদালত দ্বারা মুক্তি গাইলে সভা হইতে পারিবেন । ৮ । উপযুক্ত 
আদালত কর্তৃক কার্ধচ্যুত বা কিছুদিনের জন্ অবসরপ্রাপ্ত কোনো আইন 
ব্যবসায়ী। ৭1৮ দফার লিখিত ব্যক্তিগণকে মকৌন্সিল গভর্ণর বাহাছুর 

ইচ্ছ| করিলে সভ্যপদ প্রার্থী হইবার অনুমতি দিতে পারেন। নির্বাচনকারী 
ব্যতীত অপর কেহ সভ্য হইতে পারিবেন না। 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সমিতি হে 
সভ্য নির্বাচিত হইয়া প্রেরিত হইবেন), বর্তমানে ৬৮ 
জন সত্য ভারতীয় ব্যবস্থাপকসতায় সভ্য; নূতন 
প্রস্তাবামুসারে ১২* জন হইবে) ইহার মধ্যে ৮* জন 

নির্বাচিত ত্য ৪* জন মনোনীত সভ্য ; তন্মধো ১৪ জন বে-সরকারী ও ২৬. 
সরকারী সভ্য। পরিশিষ্টে বাবস্থাপক মভাঁর তালিকা! গ্রাদত্ত হইল। 

সত্যহইবায় অধিকার । 

ভ।য়তীয় ব্যবস্থাপক 

সমিতি । 



প্রথম কতকগুলি কাজ খাশ ভারত গভর্ণমেপ্টের 
তত্বাবধানে পরিচালিত। অবশিষ্ট কাজগুলি প্রাদে- 

শিক শাসনের উপর অর্পিত হয়। এই কাজগুলি বাছিয়৷ দেশীয়দের 

উপর দেওয়া হইয়াছে, ইহাকেই আমরা “অর্পিত” বিষয় বলিয়াছি। সকল 

্রদেশেই নিয়লিখিত বিষয়গুলি অর্পিত হইয়াছে । 4 

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন (10051 9০1 00৮61170189) অর্থাৎ মুাদ্দিপাঁলটি, 

[01010501167 গণণা90, জেলা-বোর্ড, স্বাস্থ্যবোর্ড ইত্যাদি । 

গাউগ্ড (যেখানে ছাড়া গরু ছাগল আটকাইয়! রাখা হয়) ইহার 
অন্তর্গত হইবে। | 

চিকিতসা! বিভাগ হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী), আতুরাশ্রম ৷ অবশ্থ 

চিফিৎসাবিভাগের উচ্চতন বিভাগগুলি বর্তমানে রিজার্ভ খাঁকিবে । 

সাধারণের স্থাস্থ্যোন্নতি ও স্তানিটেশন, জন্মমৃত্যুর তাণিকাদি গ্রয়ন 

প্রভৃতি কাধ্য | 

বুটীশভারতের অন্তর্গত তী্থস্থানগুলির ভার । 

প্রাথমিক ও মধ্য-বাংলা শিক্ষ! ৷ এ 

“অর্পি্ত' বিষয়গুলি সংক্রান্ত সরকারী ইমারত ও পূর্ত বিভাগ । 
রাস্তা, সেতু, খেল্াঘাট প্রভৃতি; ইহার মধ্যে যে সবগুলির যুদ্ধের 

দিক হইতে বিশেষত্ব আছে সেগুলি “রক্ষিত” থাকিবে। 0) 

ম্মুক্সিপালটির মধাস্থিত টামপথ। (শেষ তিনটি আসামে অর্পিত : 

হইবে না)1 
কষি বিভাগ ও পত্ত চিকিৎস! বিভাগ । আসাম যী আন্ত রব: 

মাছের কারবার অর্পিত বিষয়ের অস্তগ্ত | 

কো-অপারেটিভ, সোদাইটি বা সমবায়। 
আসাম ব্যতীত অন্ত সর্ব নিয়লিখিত বিষ অর্পিত হইছে । আষ 

'র্পিত'বিযরেরতালিক। 



গারী বিভাগ) ইহার মো ভারত গরমের হাত দিবার অং 
ক্ষমতা আছে কারণ উহার সহি হ্ধাদি নানারপ বিষয়ের দ্ধ আছে।, 

রেভষ্ারী (দনিল উঠল ইত্যাদি) বিভাগ) অনমৃহ্যু বিবাহের 
তালিকা প্রস্তুত; দান খাগ্াদি ভেঙগীল নন্দী, ওজন, মাধ কল 
্রদেশেই “অর্গি্ত' বিষয়। কলিকাতীর ঘাছুঘর, তিক্টোরিয়! মেমোরিয়াল 
ও মুদ্ধমিউজিযম ব্যতীত অগা মিউজিম ও চিডিযাধান প্রাদেশিক 

'র্সিউ। বিষয়। | 

সাউথবরা কদিশন প্রকাশিত হইবার গর গ্রাদেশিক ও 

ভারত সরকার তাহাদের মতামত বিস্বৃতভাবে আলোচন! করিয়াছিলেন, 

তৎপরে বিলাতের গার্লামেণের হাউদ অব. লর্ড 

ও হাঁউদ্ অব কমন্দের ৭ জন করিয়। মতা লই 

এক কমিটি গঠিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ডেপুটেশন 
গিয়া দেশের আশা! ও আকাজ্ার কথ! জ্বাপন করেন) ৭$ জন সাক্ষীর 
এজাহার গুনানি হয়। গার্লামেন্টে তর্ক বিটার, সাক্ষীর শ্রনানি, মন্তবা, 
বিলের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা তিন খে ছাগা 

হইয়াছে। গত ১৭ই বের ১৯১৯ এই সব আলোচনা পেষ হয 
এবং দুইদিন গরে উহা! বিল সমেত গ্রকাঁশিত হয়। 

বিলাতের জয়েন্ট কমিটি 
ও ১৯১৯ মালের আইন 

বাগ এ পাজি 



রী টা ই ৮০ র্ পরী, 

৬০:১০ লি ॥ 
রর ্. ২ চি 4 

8:71 আচ, শজারজাজ . 
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বাংলাদেশের বযবসাগক সভার সত্য 

মুসলমান 
মুসলমান ব্যতীত সাধারণ 

সহর-_ 

মুসলমান 
| অমুসলমান 

জমিদার 

বিশ্ববিদ্ভালয় 

ভারতীয় বাণিজ্য 

যুরোপীয়_ 
বাণিজ্য 

.. সাধারণ যুরোপীয় 
ইন্জ ভারতীয় 

শ্রমজীবি 

থ--মনোনীত সভ্য | 
অস্ত্যজ জাতি | | 

ভারতীয় থুষ্টান 
অন্যান্য 
সরকারী সত্য 

বিশেষজ্ঞ 

ক নিবচিত সভ্য। 

সভ্য সংখ্যা 

৩৩ 

১৭ 



পরিশিষ্-_-২ 

স্থানীয় নিবাঁচন । 

বর্ধমান বিভাগ-__ মুসলমান অমুসলমান.. মোট 

কান জিলা রা 

বীরভূম (তিন জেলার) ১ 

বাকুড়া . . ২ 
৬ 

মেদিনীপুর [ ৩ 

হুগলি হাওড়া জিল। ) ১ টি ৫ 

হুগলী মুাদ্লিপালটি | «১ 

হাওড়া মুন্সিপালটি ) ১ ১ ৩. 

| মোট ৩ ১১ 58 

প্রেসিডেন্সী বিভাগ 

২৪ পরগণা ১ ৩ ৪... 

মযুক্সিপাঁলটি ২. ২ ৪ 

নদীয়া এ. ৯ ১ ৯. 

মুশিদাবাদ ১ রি রা 
যশোহর ২ ২ ৪ 
খুলন৷ ০. ১ 7৯ ্ 

কলিকাতা ২ এ 



২৪. 

 ঢাকা। বিভাগ-- 
ঢাকা জিলা 

- ঢাক! সহর 

মৈমনসিং 
ফরিদপুর 

বাখ্রগ্জ 

| মোট 

চক্গ্রাম বিভাগ- 

চট্টগ্রাম 

ব্রিপুরা 
নোয়াখালি 

মোট 
রাঁজসাহী বিভাগ-_ 

রাজপাহী 

দিনাজগুর 

রঙপুর 

বগুড়! 

পাবনা 

মালদহ | 
৮ 

জলপাইগুড়ি 

মোট 

ধ/ টু 

২৮ | 9:4৮ 9০ 

চি 

ই 

৮ 

চা 

ঞঠ 

রর 

ঞ. প্র 9:48 

শর 

০৫ 

৬196 

3:9৮ 



.... পরিশি 
শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধি সত্য | 

নির্বাচক মণ্ডলী মখ্যা 

2 সুরোপীয়_ 

বেল চেম্বার অব. কমাস' ৬ 
পাটের কল ২ 

চান্যাগিস ১ 

খনিওয়ানাদের সভা ১ 
কলিকাতা ট্রেড. এমৌসিয়েশন ২. রম ৬ 

ভারতীয় 

বেঙ্গল স্তাশন্তাল চেষ্বার অব. কর্মাস ১ 
মাঁড়োবারী এসোমিয়েশন ১ 

মহাজন সত। ৯ 

সর্বসমেত ৫ ১৫জন। 



ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি
 

"
স
ী
 

পীর বাপ 

7 

৩ 
] 
|] মধ্যপ্রদে

শ 

আসাম 

দিল্লী 
পপ ০ সপ 

নত 

| ১1 ॥ 
। ) 

) 

মুদলমান 
শিখ 
জমিদার 

ভারতীয় বাণিজ্য 
যুরোপীয় 

মোট  অমুসলমান 
বর্মণীর জন্ত ৪ 



৩। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শামন 
ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের শাসন বিষয়ে প্রধান পার্থক্য 

এই যে এদেশের শতকরা ৯, জনের উপর লোক গ্রামের বাঁদিদা! 'ও | 

তাহাদের অধিকাংশের পেশা ও উপজীবিকা কৃষি। সেইজন্ত ভারতের শাসন 

কেন্দ্রের মূল হইতেছে গ্রাম | তৎপরে তহশিল বা মহাকুমা, জেল! ইত্যাদি। 

সেই জন্য আমরা গ্রাম হইতেই আরম্ত করিব। 

লক্ষাধিক লোক বাস করে এমন সহর ভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রদেশে 

মার ৩৯টি | নগর ও সরের শ্রীবৃদ্ধির কারণ,_-শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং 

শিক্ষা ও চাকুরী লীভের উপায় সহজ। ভারতে কোন, প্রদেশে জনসংখ্যা 

কিরূপভীবে ছড়ীনো আছে তাহ! নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। 

গ্রদেশ সহর 

বঙদদেশ ৬৫ 

বিহার উড়িষ্যা ৩৭ 
বোশ্বাই ১৯০৪ 

বম্মাপ্রদেশ ৯৩ 
মধাপ্রদেশ . ৮৫ 

মান্ত্রাস ১১১৮ 

পঞ্জাব ১১৭৯ 

যুক্ত প্রদেশ ১৬০২ 

বৃটাশ ভারত ৯৯৩ 

গ্রাম 

৯৩.৫ 

৯৬৩ 

৮১০ 

৯০,৭ 

৯১৫ 

৮৮২ 

৮৮০১ 

৮৯৮ 

৪৯০.খ 

গ্রাম প্রতি 

গড়লোকের বাম 

৩৫৫ 

- 6১৯ 

িুশাশনকালে গর শাগনের যে সদর বাবস্থা ছিল তাহার রনি! 

মেগেস্থানীম করিয়! গিয়াছেন। তারপর ভারতের উপর দিয়া পাঠা, 



২৭৪ 

মোগবের শাদন চলিয়া ভি তথাচ, গ্রামের সেই সংহতভাব নষ্ট হয় 
নাই। কিন্ত বর্তমানে বাহিরের 'সভযত.ও সংঘাত আসিগ গ্রামের সেই 

নিস জড়ন্ নষ্ট করিয়া নৃতন সমস্ত ৃষ্টি করিয্ছে। | 
ভারতের গ্রাম হই শ্রেণীর (১) উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ক্গি- 

ণাতা হইতে পৃথক) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-গরদেশ, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশে: 

'মহলবারী' ব1 জমিদারী প্রথার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে এইখানে সমগ্র 
গ্রামের উপর রাজস্ব ধার্ধ্য কর! হইত, এবং এখন পর্যান্ত এই প্রথা কিয়- 
পরিমাণে বিগ্তুবান আছে। গ্রামের মালিকরা সমস্ত গ্রামের অধিপতি, 
এবং তাহারাই চাষী, শিল্পীকারিগর, বণিকদের জমি বিলি ব্যবস্থা করিয়া 

দেয়। পতিত জমির মালিক গ্রাম এবং উহ! চাষ হইলে মকল অংশীদারই 
তাহার মুন! পায়। কয়েকটি পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া প্রতি. 
গ্রামেই একটি পঞ্চায়ে পায়। ক্রমে সরকারী কাধ্যের মহিত গ্রামের 

যোগ আর্ত হইলে নৃতন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইল; ইহার মধ্যে 'লঘর- 
দার আজ কাল উত্তর-পশ্চিমের শ্রমে একছন বিশিষ্ট বাক্তি। 'মহলব|রী' 

গ্রামের কয়েক ধর লোকের অধীনই সমগ্র গ্রাম। | 

বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে এক প্রকার সংহত ভাব ছিল; প্রত্োক 
গ্রামে কয়েকটি পাড়া খাকিত : বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, তাতিপাড়া, 

কামারপাড়া। চুণারাপাড়ী, ছুলেপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি, মকর প্রকার, 

বর্ণরেই বান ছিল) প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ ছিল এবং 'জ।তের. 
পাঁচজনের,  সাঁলিসে বিচার হইত। গ্রামের জমিদার ছিলেন মা 

ফৌজদারীর বিচারক । ৫ 

(২) মান্্াজে ও দক্ষিণের অপরাপর স্থানে 'রায়তারী' বন্দোবস্ত গ্রচ- 

_ লিত) এই র্যবস্া ইংরাজ শাসনকালে গভরদর মন্রো কর্তৃক প্রবর্তিত,হয়। 
এখানে সমগ্র গ্রাম শাপন বা! রা্স্বের জন মরককারের নিকট দারী নহে 
প্রত্যেক বাক্তির সহিত গভর্ণমেণ সজন্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইরা 
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শাদনের পৃবে ও এদেশে: গ্রামা-শাপনের বাবস্থা ছিল; প্রত্যেক গ্রামে. 

বার জন করিয়। "অগ গণ্ডি” ছিল-_ইহাঁদের মধ্যে নানারূপ কাজ বিভক্ত 

থাকিত ১ মুকদম, পোটাইল, রাপোদ, রেডিড প্রভৃতি গ্রাম্য. কমারীর 

উপাধি) রেডিড ছিলেন গ্রামের মোড়ল। রেড্ডিই গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ 

ও শাস্তির জন্য বর্তমানে সরকারের কাছে দায়ী । 

একশত বৎসর পুরে তৎকালীন গভর্ণর এলফিন্ষ্টোন সাহেব মা 

অঞ্চলের গ্রামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গরিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! 
নিয়ে মঙ্কলিত হইল। পগ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষক ) তাছাড়া কয়েক 
ঘর খেনিরা ও কারিগরও গ্রামে বাস করে। গ্রামের মোড়লকে “পাটেল” 

বলে। ইহারই অধীনস্থ চৌগুল্লা তাহার সহকারী “কুলকরণী, গ্রামের 

লেখক । এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে বারজন কর্মচারী থাকিত ; ইহার “বার 

বালুতি' নামে খ্যাত। গণক, পুরোহিত, ছুতার, নাপিত প্রভৃতি কয়েকটি 

বর্ণের প্রতিনিধি এই এই “বার বালুতির' অন্তর্গত। দোণার বা পোদ্দার 
ও 'মহর বা গ্রামের চৌকিদারকেও গ্রাম-শাসনের প্রধান ব্যক্তিদের 

মধ্যে ধরা হয়। 

“পাঁটেলদের উপর শাসনের সর্বপ্রকার গুরুভার অপিত আছে। 

বাঁধ হুগ্জ মোগল সম্রাটদের নিকট হইতে পাঞ্জা পাইয়া! তাহার! এই কার্য্য 

আরম্ভ করেন। তাহাদের কাজ বংশগরম্পরায় চলে; তবে সরকারী খত, 
নইয়া নেই অবিকার বিক্ররও করা যার। গ্রামের চৌকিদারীও বিচারকের 
ভার পাঁটেলের উপর; ইনি ছোটখাটো ভাবে জেলার কলেকটর যাঁছ! 

করেন তাহাই করিতেন। বর্তমানে পাটেল'রা প্রজার প্রতিনিধি মাত্র-- 

পূর্বের সে ক্ষমত। এখন নাই।” | 

সর্বত্রই গ্রামের পুৰে'র পঞ্চায়েখ বা অন্তবিধ নিিরান নি 
ংইয়াছে। সরকারী নান! বিভাগ এখন নানাপ্রকার কার্ধ্য করিতেছে) 
বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারীর' মধ্যে ভেদ খুব বেশী। বর্তমানে 
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কোথায় কিরূপ গ্রাম্য শাসন এখনও চলিতেছে তাহা মংক্ষেপে বলিতেছিন 
মান্্রাজে গ্রামের কমণ্চারী বংশ-পরম্পরায় কার্য করে; গ্রামের রেড্ডি 

গ্রামের রাজস্ব আদায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার ও দণ্ডের ভার প্রাপ্ত আছেন। 
বোম্বাইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পাটেলই রাজস্ব আদায় ও পুলিশের কার্যোর 

জন্ট দায়ী। ইহাদের কাজ পুরুষান্ুক্রমে চলে । 

বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মোঁড়লের 

কাজ.করে না। তবে চৌকিদারী ইউনিয়ন আছে। আসামে গৃহস্থেরা 

(মেল ) মিলিত হইয়। 'মগুল' নিব্ণচন করে। ইহাদের অস্তিত্ব ও শক্তি 

সরকার অখীকার করেন না; কিন্তু রাজস্ব আদীয় প্রভৃতির ভার 

ইহাদের উপর অপিত নাই। যুক্তপ্রদেশে ষথার্থভাবে গ্রাম-মগ্ডুল নাই; 

পঞ্জাবে ও তদ্রপ। এই ছুই স্থানে 'লগ্বরদার'ই সরকারী পক্ষ হইতে 

কাজকর্ম করে। মধ্য-প্রদেশে ভৃত্বামীদের প্রতিনিধি 'মুকুদ্দন” গ্রামের 

অর্দীর। বেরার মহারাষ্ট দেশ বলিয়া সেখানে দক্ষিণী 'পাটেল' প্রথাই 
চলে। মান্দ্রাজে পথঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য সরকার লোকাল 

ফণ্ড ইউনিয়ন নামে কৃত্রিম একটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক কালে গড়িয়!ছেন ; 
বুক্ত-প্রদেশ, বোম্বাই ও মধা প্রদেশে স্বাস্থ্যোন্রতি বোর্ড আছে । 

তারতের এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়! যাওয়ায় বা অন্ধমূত হওয়ায় 

সরকারকে অসংখ্য কাজের জন্য অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়; 

দেশের লোকেরও নুতন কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সাহম থাকে না। 

সেইজন্য ১৯০৮ সালে সরকার এক কমিটি বসান। সরকারী শাসন অত্যন্ত 

কেন্দ্রীভূত হইস্। পড়িয়াছে ) সেইজন্য উহাকে দেশের মধ্যে ছড়াইয়! না 
দিলে নুশীন আশ। করা যায় না। তাহাদের প্রতিবেদনের উপর সরকার 
১৯১২ সালে এক আইন প্রণয়ন রা স্বারত্ব শাসনের ভিত্তি স্থাপন 

করিবেন। 

. এই কমিটর উপদেশীহুসারে সরকার বাহার ভারতের প্রাচীন গ্রাম্য 
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শাসন ও বিধি নিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন) অনেকে 

মনে করেন স্থানীয় শান গ্রামবাসীদের সহায়তা ব্যতীত কখনই সুচারুরূপে 
নিববাহিত হইতে পারে না। কমিটি নিষ্নলিখিত দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন, (১) পঞ্চায়েখ জেলার কর্তৃপক্ষদের অধীন থাকিবে,স্থানীয় 

বোর্ডের (1,0%%1 1308:৭) কর্তৃত্বাধীনে নহে । (২) প্রত্যেক গ্রামে 

পৃথক পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা থাকিবে । (৩) গ্রামের মাতববর পঞ্চায়েতের 
সভাপতি হইবেন (৪) অন্যান্য সভ্যর্দের নিব চন পাঁচজনের মত লইয়া 

হইবে। (৫) পঞ্চীয়েতের উপর খুবই সাবধানতাঁর সহিত দায়ীত্ব ও 
কর্তব্ভার অপিত হইবে। (৬) ছোট খাটে! ব্যাপারে পঞ্চায়েতের 
উপর দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারের ভার অপিত হইবে। তবে গ্রথম.. 
থম দলাদপি, স্বার্থপরত। প্রভৃতির দ্বার! এই সব কাঁ্ধ্য বাঁধ! পাইবে, 

কিন্ত ক্রমে শিক্ষা বিস্তারের সহিত এসব দূর হইবে | (৭) পঞ্চায়েতের 
উপর গ্রামের স্বাস্থ, পুর্তুবিভাগ, স্কুলবাড়ী গ্রভৃতির ভার অপিত হইবে। 

(৮)্ষুদ্র-কুদ্র সরকারী কমচারীদের অবথা হস্তক্ষেপ হইতে বীচাইতে 

পারিলে তবে ইহ! কৃতকার্য রে | (৭) কৃত্রিম গ্রাম-ইউনিয়ন প্রসৃতি 

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে না 

ম্যুন্দিপালটি 

ইংরাজ- শাপনের প্রথমে শাপনতন্থকে কেবলই কেন্্রীভূত করিবার 
দিকেই শাসকদের দৃষ্টি ছিল) সেইজন্ত গ্রাম্য-শাসনতন্্ 

অদ্ধমূত হইয়৷ গিয়াছিল। ইংরাজ এদেশীয় নিজন্থ 

পদ্ধতি বর্জন করিয়। কৃত্রিম বিভাগাদি টি করিয়া 

দেশশাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ম্যুজিপালটি, লোকাল-বোর্ড' খা 
জেল! বৌড" ইংরাজ শাসনের ফলে হইয়াছে । 

স্বীয় 

্বাসত্ব শান | 



- কলিকাতা, বোম্বাই ও মাজা এই তিনটি পহরে ইংরাঁজ আগমনের 
প্রথম হইতেই কোনো না কোনে! প্রকার 

মুুক্সিপাল বন্দোবস্ত ছিল; এছাড়া ১৮৪২ সালের 
পুর্ব পর্যন্ত আর কোথাও কোনো প্রকার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হয় নাই।. 

১৮৫৬ সালের পূর্বে বাংলাদেশের কোথাও মুন্সিপালটি ছিল না । এই 

সময় হইতে ১৮৭ সাল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশেই কতকগুলি ম্যুক্সিপালটি 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭* সালে লর্ড মেয়ো প্রাদেশিক শাসন বিভাগ 
গুলিকে ভারত-সরকার হইতে পৃথক্ করিয়! দিয়া তাহাদের নিজ নিজ ব্যয় 

করিবার জন্ত টাকার বাবস্থা করিয়া দ্বেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৪ সাল 

পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মমুন্সিপাল আইন পাশ হয়;কিস্তু মধ্য- 
প্রদেশ ব্যতীত আর কোঁথায়ও ইহা! সুচারুরূপে পরিচালিত হয় নাই ।. লর্ড 

রীপনের শাসনকালে স্থানীয় স্বায়তরশাসন অগ্রসর হয়, ১৮৮৪ সালের আইনা- 

নুদারে ম্যুক্সিপালটিতে নির্বাচনের শক্তি বৃদ্ধি পায়; কমিশনর বা 

সভ্যদের অর্ধেক নির্বাচিত হন) সভাপতি জনসজ্ঘের দ্বারা নির্বাচিত 

হইতে পারেন, অথবা সরকার কতৃক মনোনীত হইতে পারেন) এই 
মনোনীত সভাপতি সরকারী কর্মচারী হইলে লৌকে একজন তাইল্লোর 

মান্ নির্বাচন করিতে পারে । 

ম্বুক্সিপালটির ছুইপ্রকার কর সহরবানিন্দীকে দিতে হয়; এক ব্যক্তিগত 
অর্থাৎ গৃহস্থের আয় অনুসারে স্থিরীক্কত, আর গৃহাঁদি 

সম্পত্তির মূল্যানসারে নিষ্ধারিত। ব্যক্তিগত করের 
অর্বোচ্চ পরিমাণ বার্ষিক ৮৪২ টাঁকা বা! প্রতি তিনমাসে ২১২ টাকা । 

সম্পত্তির বাধিক মূল্যের রঃ কর শতকরা 4॥* সাড়েসাত টাকা। 

টাকা; হাবড়া ও দার্জিলিং সহরে এই কর শতকরা! ১*২ টাকা! 

পর্য্যন্ত হইতে£পারে। প্রত্যেক ্িপালটতেই এই ছুই প্রকারের এক 
প্রকার কর ধাঁধ্য হয়। : 

 স্বালিপালটি: 

মুন্সিপ।লটর কর। 



ম্যন্সিপালটির সভাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অধিবাদীনিগের রা 
নির্বাচিত। সরকার সাধারণতঃ এক তৃতীয়াংশ মাত্র নিয়োগ করিতে 

পারেন। সভ্যের সংখ্যা ৯ হইতে ১০। ১২। ১৫1১৮ এইরূপ হইয়! 
থাকে। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিই "এই সমিতিতে 
থাকে গভর্ণমেন্টের তাহাই ইচ্ছা । পূর্বে অনেক মু[ক্সিপানটির সভাপতি 

বা চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষুক্ত হইতেন; এখন অধিকাংশ স্থুলেই 
নির্বাতিত বা নিযুক্ত সভাগণ দ্বারা সভাপতি মনোনীত হই থাকেন। 

১৯১৪-১৫ সালে সমগ্র বুটাশভারতে মুক্সিপালটির সংখা্ছিল ৭১২। 

১ কোটি ৭* লক্ষ লোক মুন্সিপাল সীমানার মধ্যে বাস করিত। ৯৭৭৫ 

জন দভ্োর মধ্যে ৫০৬৯ জন জনপাধারণের দ্বারা নির্বাচিত। বহুবৎসর 

হইতে মুন্সিপালটির সংখ্যা প্রায় একইভাবে আনছে; কতকগুলি সহর 
ছাঁড়। আর অতি অব্বস্থানেই ইহার ব্যবস্থা 'আছে। বাংলাদেশে ১৯১৪- 

১৫ সালে ১১৬টি মুঃন্িপালটি ছিল, ১৯১৬-১৭ সালে দেপা যায় সংখ্যা 

দাড়াইয়াছে ১১২টিতে। বাংলাদেশের কোনো কোনে! জিলায় মুযুক্সি- 
পালটির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, আবার কোনো কোনো জেলায় অত্যন্ত 

কম। ২৪--পরগণায় ২৮টি মুযুন্সিপালটি, নদীয়। জেলায় ৯টি, হুগণীও 

মৈমনসিংহে ৮টি করিয়া, ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দার্জিলিং 

প্রভৃতি ক়েকটি জিলায় ২টি করিয়া এবং নোয়াখালি, রঙপুর প্রভৃতি 

জিলায় মুক্সিপ(লটির সংখ্যা ১ট করিয়া। ১৯১৪। ১৫ সালে কলিকাতা 

ছাড়া বঙ্গের সমস্ত মুন্সপালটির প্রা হইয়াছিল ৯৩, ৬৪, ৮৩৬. টাকা, 
আয় সবশ্তদ্ধ খরচ হইয়াছিল । ৭২ লক্ষের কিছু উপর | 

মান্সিপালটির কর্তব্য ও আরের উপায়গুলি এইখানে প্রদত্ত হইতেছে 
-(১) সহরের পথঘাট নির্মধ, সংস্কার, ও আলোকিত করিবার ব্যবস্থা; 
মরকারী ও মন্সিপাল গৃহাদি মেরামত। (২) সাধারণের ্বাস্থ্যোরতির 

জন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, টাকা দেওয়া দ্বেণ গ্রতৃতির ব্যবস্থা ও ঝাল 



ৃ সরবরাহ | (৩) শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ভার ৷ ম্যুক্ষিপালটির 

প্রধান প্রধান আয়ের সংস্থান £__ 2 
পন পা অক্ট্যঃ-_ উত্তর ভারতবর্ষ, বোস্বাই ও মধ্যপ্রদেশে ইহা প্রচলিত 

ছে (২) মান্দ্রাজ, বোম্বাই বঙ্গদেশে ও মধ্যপ্রদেশে বাড়ী ও জমির 

উপর ট্যাক্স (৩) মান্্রীজ ও যুক্ত-প্রদেশে ব্যবমায় ও পেশার উপর ট্যাক্স । 
(৪) মান্দ্রাজ, বোস্বাই ও আদামে রাস্তার টোল (৫) গাড়ীর ও 

অন্য সকল প্রকার যানের উপর ট্যাক্স; (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জল 

_ অরবরাহ, হাট ও স্কুল হইতে আয় অনেক সময়ে জলের কল প্রভৃতি বড় বড় 
কাজ করিবার জন্ মুযুন্সিপালটি টাকা ধার করে। 

১৯১৩-১৪ সাঁলে মাথাপিছু কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ ট্যাক্স পড়িয়া 

ছিল তাহা নিয়ে দিতেছি ; সমগ্র ভারতের মুযুন্সিপালটি অধিবাপী লৌকদের 
গড়ে মাথাপিছু প্রায় ৩০০ ট্যাম্স পড়ে । 

টাকা টাক! 
বোম্বাই সহর ১১৬৭ ব্রহ্মদেশ ২৯৩৯ 

রেছুন ১০,৫৩ মধ্য প্রদেশ ২১৬ 
কলিকাতা ৯*৭২ বঙ্গদেশ ২.০৪ 

মান্ত্রাজ ৩০৫৫  উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ ১৮৯ 

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ৩.৬ আসাম ১০৭৬ 
দিল্লী ২৭৪ মান্জরজ প্রদেশে ১.৫১ 

পঞ্জাব ২:৫৮ কুর্ণা ৯১৭: 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ২৫২ বিহার-উড়িষ্যা ১:১৬ 

(হর ছাড়া) 9 2 

লোকাল বোর্ড |. 

. সহরের বাবস্থা জন যেমন মু্িপালটির স্থাপিত হইয়াছে তেষনি 



গ্রামের বাবস্থার জন্ত জেলা-বোর্ড প্রতিষিত হইয়াছে । 

বিভিন্ন প্রদেশে লোকাল ও জেলা, বোডে'র গঠন 

প্রণালী পৃথক | সরকারের মুল প্রস্তাব-অন্রযারী একমাত্র মুন্্রাজ 

প্রদেশে শ্রীম্যণাসনের ব্যবস্থা আছে। উক্ত প্রদেশে কয়েকটি করিয়! 

গান লইয়া একএকটি ইউনিয়ন. গঠিত হইয়াছে; ইউনিয়নের শাসন ও 

বাবস্থার ভার পঞ্চায়েতের উপর স্থন্ত। বাড়ীর উপর সীমান্ত কর ধা্ধ্য 

কিয়! যে আদ্র হয় তাহা ইউনিয়নের স্বাস্ত্যোন্নতির জন্য ব্যয়ীত হয়। 

ইহার উপর তালুক বোর্ড; কয়েকটি গ্রাম-ইউনিরন লইয়৷ ইহা গঠিত 
কায়কট “তীলুক বোড লইয়া জেলা-বোর্ড গঠিত। 

. থোম্বাইতে কেবল দুই শ্রেণীর বোর্ড আছে জেলাবৌড ও তালুক 

বোড বাংলাদেশে পঞ্জাৰে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইনানুসারে 

প্রত্যেক প্রদেশে জেলা-বোর্ড স্থাপিত করিতে হইবে) কিন্ত লোকাল 

বোর্ড সম্বন্ধে ব্যবস্থাভার প্রাদেশিক শাসনকর্তর উপর অর্পত। বাংলাদেশে 

গ্াঙ্গ-ইউনিয়ন ও জেলা-বোড উভয়ই আছে। যুক্ত প্রদেশে মহকুমার 

বোর্ড উঠাইয়! কেবল জেলাঁবোর্ড রাখা হইয়াছে; মধ্য প্রদেশের বাবস্থা 

মান্জরীজের অনুরূপ । আসামে জেলীবোড/ নাই, সেখানে মহকুমা :বোড'ই 

গ্রচলিত। বেলুচিস্থান ও বর্ময় জেল! বা লোকাল-বোর্ড কিছুই নাই। 

লর্ডরীপনের সময়ে বর্ম দেশে জেলা-বোঁড স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্ত 
বর্মনদের এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনে! প্রকার 2 থাকায় 

তাহা উঠিয়া যায়। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ-ব্যতীত অন্য সর্বত্রই জেল! ও লোকাল 
বোডে'র সভ্যগণ নিব্ণচিত হইয়া থাকেন, তবে বিভিঃ প্রদেশে রই 
নিয়ম পৃথক । | 

লর্ড পনর মাহরাম বি ইনি হব বাংলাদেশের 
প্রতি জেলায় একটি জেলা-বোর্ড এবং প্রীয় 'গ্রত্যেক মহীকুঙীয় 

জিলা ও 'লাকাজবেড 



লোকাল-বো্ড বা স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। জেলার পরিমাপ ও. 
খুরুত্ব অনুসারে বোডেরি সভ্য-সংখ্য! স্থির হয়। এই সংখ্যা কোথায় 

৯এর্ কম হইতে পারে না । সাধারণত মভ্যসংখ্যা ১২, ১৪, ১৭, ২৯, ২৪ 

এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ অধ্েক বা! তদধিক সভ্য, 
সাধারণ প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত ও অবশিষ্ট সভ্য সরকার নি 

মনোনীত হন। | 

প্রথমতঃ প্রত্যেক মহাকুমায় যাহারা মত দিবার উপযুক্ত লোক 
তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত হয়, এবং এক এক স্থানের অথব! থানার 

নির্বাচনের জন্ত এক একটি দিন স্থির হয়। যাহারা বৎসরে অন্ততঃ ১২ 

টাকা পথ-কর দেন অথবা কোনে! প্রকার ইন্কম্ট্যাক্স বা আয়কর 
দেন, কিংবা যাহাদের আদ ২০০২ টাক! অপেক্ষা কম নহে, তহারাই 

নিবণচন করিবার অধিকারী গ্রামের কো-অপারেটিভ সভার সত্যের! 
মত দিতে পারেন। যে কোনো একান্িবর্তী পরিবারের পুৰেক্রূপ 
আয় বা সম্পত্তি আছে, সেই পরিবারের যে কোনো! যুবক বিশ্ববিদ্যালগ্নের 
মধ্য বা উপাধি পরীক্ষা পাঁশ করিলে মত দিতে পারেন । 

সভ্য হইতে হইলে বৎসরে অন্ততঃ ৫২ পাঁচ টাকা! পথকর দিবার মত 

সম্পর্তি অথবা এক সহ টাকার আয় থাঁকা চাই। জনিত 
'গ্রকারে শিক্ষিত যুবকও সভ্য হইতে পাঁরেন। নি 

নির্দিষ্ট দিনে কোনো রাঁজকর্মচাঁরী বা শিক্ষিত ভদ্রলোক নিন 

কেন্দ্রে উপস্থিত হুইয়া নির্বচনকারীদিগের মত লইয়া কে সভ্য হইবেন 
'তাহা স্থির করেন। এই নিবাঁচিত সভাগণের ছারা লোকাল-বোর্ড বা 
স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়, এবং এই সমিতির মধ্য হইতে কে কে জেল।- 
সমিতিতে যাইবেন তাহ! সত্ঘছরতার দ্বারা স্থির হয়। এইরূপ নির্বাচিত 
সভ্যএবং গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত সভ্যের দ্বারা জেলা-মিতি গঠিত হয়। 
-এতদিন সকল জেলাতেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা-সমিতির সভাপতি 



থা বাশ ২৩, 

হইতেন। খন ্নেগীর জেলা-বোর্ডের মভাদিগকে 

স্বীয় মভগতিনিবাঁচন করিবার অধিকার দিয়াছেন কিন্ত ছ'ধের 

বিষা কোনো কোনো স্থলে অযোগ্য সভযগতি নির্বাচনের ফলে দর- 

কাকে বাধা হইয়া হতকেপ করিতে হইযাছে। মগ্রনটীণ ভারতবর্ষ 
১৯৯টি জরেনা-বোর্ড ও ৫৩৭ট নোকান-বোর্ড আছে। এ ছাড় মাতেজে 

৩৯৫ ও ব্গযেশে ৬৬টি ইউনিয়ন কমিটি আছে। ভারতের প্রায় ২ 

কোঁটী রোঁক এই স্থানীয় শাদনের নও সুবিধা উগভোগ করিতেছে। 

১৯১৫ লালে নরকার স্থানীয় শাগনের মর্বতোভাবে উন্নতির জন্ত 

দীর্ঘ এক সতী গ্রকাশ করেন। নেই প্রস্তাবাহূমারে কার্য মানত 

আর্ত হইয়াছে বৰিয়। এানে তাঁহার বিভ্বৃত আলোচনা করিলাম না । 

নিন জনা, নোকালবোর্ড ও ইউনিনের তালিক! পরাত্ত হইন। 
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৪। করদ ও মিত্র রাজ্য 

সমগ্র ভারত-সাস্তরাজ্যের পরিমাণ ফল ১৭ লক্ষ ৭৩ হাঁজার বর্গ মাইল 

ও জনসংখ্যা ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ। এই সমগ্র দেশ ইংরাজদের থাম্ 

অধীন নহে) প্রায় ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গ মাইল দেশ ও ৭ কোটি লোক 
দেশীয় রাজাদের অধীন। এই সকল করদ-মিত্র রাজ্যের সংখ্যা! ৭০৩। 
তবে ইহাদের আকার, আয়তন, জনসংখ্যা, সন্মান, সমৃদ্ধি, অধিকার এত 

বিচিত্র যে সবগুলিকে এক কোঠীয় ফেলা যায় না । জন সংখ্যা, সম্মান 
ও সমৃদ্ধি অনুসারে ইহাদের পাঁচটি শ্রেণী করা হইয়াছে । 

গ্রথম শ্রেণী (১) হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের নিজামের রাজ্য । 

দ্বিতীয় শ্রেণী (২) যৈশর দাক্ষিণাত্যে। 

তৃতীয় শ্রেণী (৩ নর ) গবালিয়র সিদ্ধিয়ার রাজ্য | (৫) 
কাশ্মীর ও জঘু) (৬) জয়পুর বা অধ্বের (৭) বড়োদা বা 

গায়কাবাড়ের রাজ্য (৮) যোধপুর বা মেরবার (৯) পাতিয়ালা 

(১৭ রেওয়া (১১) উদয়পুর। 

চতুর্থ শ্রেণী (১২) কোল্হাপুর (১৩) ইন্দোর বা হোলকারের 
রাজ্য (১৪) আলবার (১৫) কোচীন (১৬) বহবলপুর । ১৭) 
ভোপাল (১৮) ভরতপুর (১৯) মযুরতঙ (২*) বিকাণীর 
(২৯) কোচবিহার (২২) কোঠা [ রাঁজপুতানা ] (২৩) 

রামপুর । 

পঞ্চম শ্রেণী_-অবশিষ্ঠ ৬৭৮টি রাজ্য) তনাধ্যে বন্ধে গতমেনের 
অধীনে গরাট ও কাখিবাড়েই ৩৫৪টি রাজ্য। ভারত গভরমেন্টের 

তত্বাবধানে মধাভাঁরতীয় এজেন্দীর অন্তত ১৪৮টি ) ৫২টি বর্মণ মরকারের 



২৮৬ ভারত-পরিচয় 

অধীন ৪৩টি পঞ্জাব গভর্দমেন্টের অধীনে, এবং বার এজেন্সী 
 অন্তভূক্তি ২*ট। রর 

উপরোক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিবন্ুর, কী মৈশুর, ও রাজপুভানার 

রাজাগুলি প্রাচীন? এ ছাড়া অধিকাংশই আধুনিক কালে উঠিয়াছে। 
ইংরাজদের অভাদয়ের পূর্বে কাহারও অস্তিত্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
ভারত-ইতিহাঁসের সেই ভাঙ্গ! গড়ার যুগে পুরাতন অনেক রাজোর পতন 

ও নৃতন অনেক রাজ্যের, গঠন হইয়াছিল ) যে দেশে বিপ্লব যত দীর্ঘকাল 
ধরিয়া ছিল সেইখানেই দেশীয় রাজাদের প্রাহুর্ভাব তত বেশী দেখ! যায়'। 

মারকুইস্ অব. হেষ্ট'সএর শাসন সময় (১৮১৩-২৩ ) পর্য্যন্ত ইষ্ট ইত্ডিয়া 

কোম্পানী কাগজে কলমে সর্বত্রই দেশীয় রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব ও 
গ্বাধীন্ত। শ্বীকাঁর করিতেন তাহাদিগকে যুদ্ধে যতই অপাস্থ 

করুন না কেন সন্ধি করিবার সময় সমানের চোখে দেখিতেন। হেষ্টিংস, 

বুঝিলেন যে, এ সকল রাজা শূন্ত কুন্ত সদৃশ, ইহাদের সহিত সহযোগীর 

তায় ব্যবহার করা বুটাশ শক্তির অবমাননা বৈ আর কিছু নয়। তিনিই 
প্রথমে'দেশীয় রাজ্যগুলিকে পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়। দিলেন যে তাহারা - 
সরকারের অধীন ।. লর্ড ডালহৌসীর সময়ে নিয়ম হইল যে অপুত্রক 

রাজার রাজ্য খাস্ বুটাশ শাসনাধীনে আসিবে) তাহারই ফলে নাঁগপুর, 
সাতারা, অযোধ্যা প্রস্ততি অনেকগুলি রাজ্য বাঁজায়গ্ত হয়। সিপাহী 

বিদ্বোহের পর ঘখন ভারতের শাঁসন ভার কোম্পানীর হাত হইতে 

পালধমেন্টের হাতে আসিল তখনও তাহারা দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর 
তাহাদের শক্তির দাবী সম্পূর্ণভাবে অক্ষ রাখিলেন এবং যখনই ধ সব 

রাজ্যে অন্তায় অত্যাচার, বড়মন্র হইরাছে তখনই কঠিন হস্তে তাহা! দমন 
করিতে বৃটাশরাজ পশ্চাৎপন হন. নাই। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এপর্যন্ত 
কথনো৷ কোনো দেশীয় রাজার বাজ্য আক্রমণ বা! অবথাভীবে বাজায়গ্ত 

করেন নাই । মৈশুরের আত্যন্তরীণ বিবাদাদ্ির জন্ত ১৮৩১ সালেতী 



করদ ও মি রাজ্য ২৮৭ 

(দশ ইংরাজ সরকার নিজ শাসনাধীনে লন; তারপর ৫০ বতমর পরে 

১৮৮১ দালে লো কে যখন ইহার স্বীধীন অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলিয়া! 

গিয়াছে তখন ঈুনরায় ভীহারা প্রাচীন রাজপরিবারের যোগ্য রাজপুত্ের 
হাতে রাজ্গভার সমর্পণ করেন। ১৯.১ সালে কাশীর রাঁজাকে করদ- 

রাজ্য বলিয়। সরকার ঘোষণ! করিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় দেশীয় 

রাজাদের ও তদীয় ক্ণচারীদের অকর্মণ্যতা হেতু দলাঁদলি রেযারেষি 
নীচতার জন্য একাধিকবার নানাস্থানে সরকাঁর স্বয়ং শাসন ভার 

লইয়াছেন। 

গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে ৷ বিভিন্ন অবস্থা উপযুক্ত 

সাত শত রাজ্য ইংরাঁজ সরকারের সহিত সন্ধি সর্তভে আবদ্ধ হইয়াছেন; 
সুতরাং কাহারও সর্ভের সহিত কাহার সর্ভ মিলিবার কথা নয় । হায়্রা- 

বাদের স্তায় প্রকাঁও দেশের সহিত যে সর্ভ, ছুই একটি গ্রীমের নামে মাত্র 
সদ্ণারের সহিত সে সর্ত নয়। কাথিবাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের কেবল 
থাজন৷ আদায় ছাড়া আর কোনোই ক্ষমতা নাই। সরকারের সহিত 

করদ রাজাগুলির রাজনৈতিক সন্বন্ধ কিরূপ তাহা প্রদত্ত হইতেছে । 
১। (ক) ১৭৫টি রাজ্যের সহিত খাঁস্ ভারত গভর্ণমেন্টের সম্বন্ধ । 

ইহার মধো হায়দ্রাবাদ, ফৈশুর, বড়ো দী, কাশীরের রাজনৈতিক কাধ্যাবলী 

গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং পরিদর্শন করেন। 

(খ) বড়লাট বাহীদ্বর ম্বয়ং সবগুলি দেখিতে পারেন না বলিয়া 
কতকগুলি রাজা একত্র করিয়া এক একটি এজেন্সী গঠন করিয়াছেন। 

ধথাঃ--( ১.) বেলুচিস্থান এজেন্সীর অন্তর্গত ওটি রাজ্য (২) রাজপুতানা 
এজেন্সীর অন্তত ২৭টি করদরাজা; (৩) মধ্-ভারতীয় এজেন্দীর 

অন্টর্গত ১৫৩ট রাজ্য । (৪8) ) সিকিম ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় গভর্ণ- 

মেন্টের অধীন, ছিল? উদ্ত বৎসর হইতে, ভারতীয় ভ্মন্টর অধীন 
ইইযাছে। (৫) ভুটান ও নেপাল। 



২৮৮  ভারত-পরিচয় 

২। অবশিষ্ট ৫২৬ট করদ রাজোর সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের 
জনবন্ধ। লাটসাহেব, ছোটলাট ও চীফ কমিশনরগণ নিজ নিজ ্ রদেশস্থিত 

করদরাজ্য পর্যবেক্ষণ করেন। প্রদেশস্থ সকল করদরাধজ্যর সহিত 

.লটসাহেবদের যে সাক্ষাভাবে স্বন্ধ আছে তাহা নহে ; কোথাও বা 
বিভাগীয় কমিশনর, কোথাও বা জেলার ম্যাজিষ্রেটে এবং বড় বড় ছ্রেটে 

পোলিটিক্যাল এজেন্ট সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। 

দেশীয় রাজ! ও ইংরাজপরকারের মধ্যে পরস্পরের অধিকার ও এক্তারি 

লইয়া বেশ বুঝাপাড়া আছে । কাহারও সন্ধির সর্তের মধ্যে কোনো 
অস্পটতা নাই। বড় বড় রাঁজ্যগুলির আত্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ 

সম্পর্ স্বাধীনতা দিয়াছেন) কিন্তু কোনো ২ ক্ষেত্রে ইংরাজের কাছারীও 
অতিরিক্ত আছে। দেশীর রাজোর প্রজার স্থানীয় রাজাদেরই সম্পূর্ণ 
অধীন) বুটাশ ভারতের প্রজাদের উপর তাহাদের কোনে! অধিকার নাই। 

তেমনি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপর বুটাশ সরকারের ক্ষমতাও অসীম 

নৃহে। বুটাশ রাজ্যের চোর ডাকাত বা অন্ত কোনো শ্রেণীর অপরীধা 

দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় লইলে তথাকার পুলিশ তাহাদিগকে ধরিত্বা দিতে 

বাধ্য। এইরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম উভয় পক্ষই মানিয়! চলেন। 

বৈদেশিক ব| আন্তজাতীয় নিয়ম বিষয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর. 
যেসব বিধি নিষেধ আছে সেগুলি যাহাতে দৃঢ়ভাবে পালিত হয় তাহার 

দিকে পোলিটক্যাল এজেন্ট, রেমিডেন্ট প্রতৃতি প্রতিনিধিদের বিশেষ- 

ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। দেশীয় রাজা অপর বিদেশীয় রাজ্যের সহিত 
স্বাধীনভাবে কোনো! প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না; সমস্ত 

আলোচনাদি রেসিডেট বা এজেন্টের হাত দিয় সরকারের কাছ হইতে 
পাঁশ হুইয়া নিব্ণহিত হইতে পারে। বৃটাশরাজ বহির্শ ক্রর আক্রমণ হুইতে 
রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং তীহাদের স্বার্থের ও দেশের 
শাস্তির কোনে! প্রকার বাধা জন্মিতে পারে এমন কোনো ম্থধোগ 



করছ মি রাজা ধর 
নরগতিগণকে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। পার্থ রাজোর লছিত কাহারও 
কোনো বিষয় লইয়া মতষ্বৈত বা বিবাদ উপস্থিত হইলে বুটীশ রাঝের 
নিকট তাহা অবিলঘ্ে জানাইতে তাহারা বাধ্য । বড় ২ দেশীয় রাজাদের 
অধিকাংশেরই কিছু ২ সৈন্ত আছে? তাহাদের প্রধান কর্তব্য পুলিশ 
প্রহরীর কাঁধ্যসম্পাঁদন ও রাজসভার শোভাবর্ধন। অধিকাংশ স্থলেই 
সৈশ্তগণের শিক্ষ! কিছুই নাই__অস্ত্রশস্্র এত সে-কেলে ধরণের যে বাহিরে 

কোথায় গমন করিলে লোকে তাহাদিগকে ছুই শতা্ধী পুবে'র লোক 
ভাবিয়া সন্দেহ করিতে পারে । বর্তমানে কোনো কোনো রাজ্যে কিছু 
উন্নতি হইতেছে । : 

বূটীশরাজের সহিত দেশীয় রাজগণের সম্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ট ও আন্তরিক 
হইতেছে । রাজপুত্রগণের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থ। করিয়াছেন। 
বিলাঁতের বড় ২ বিগ্কালয়ের অনুকরণে লক্ষ ২ টাঁকা বায় করিয়া আজমীর, 
রাজকোট, ইন্দোর, লাহোর ও মাত্রাজে রাজপুত্রদের বিস্তালয় 
খোল! হইয়াছে । সেখানে সিভিল সাঁবিসের বা বিলাঁতী কলেজের : 

বিচক্ষণ শিক্ষকদের হন্তে এই রাজকুমারদের বিদ্যাশিক্ষার ভার অপিত. 

হইয়াছে । রণনীতি শিক্ষা দিবার জন্ত দেরাঁছুনে ইম্পিরিয়াল কীডেট-" 
সংলগ্ন একটি কলেজে কেবলমাত্র ্ামপরিবারের বালকদদিগকেই শিক্ষা 

দেওয়া হয়। 
ভারতবর্ষের ভিতরে বাহিরে ব! সীমান্তে যখনই কোনো! অশান্তির 

স্থঠি হইয়াছে দেশীয় রাজগণ তাহাদের সমস্ত রণ-শক্তি বৃটীশরাঁজের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন । এই সৈন্তকে ইম্পিরিয়াল সাবিস ই,পস্ (117157781 
9৩:%109 110018) বলে । বর্ধযানে প্রায় বাইশ হাজার সৈন্য এই দূলে 

আছে। প্রত্যেক ষ্টেটের উপর নিজ নিজ াহিন গ্রতিপালনের ভার 

গত যুদ্ধের সময়ে দেশীয় রাজগণ তাহাদের 'ধনজন সমস্ত বটাপরাজের 
হাতে দিয়াছিলেন। বৃটাশ-শাসনের ইতিহাঁসে ও সর্ব প্রথম বার দিরীতে 



ও ২৯ ৬ রব তাঁরত-পরিচয় 

বড়লাট, দেশী রাজাদের একত্র করিয়া দেশের মঙ্গলের.কথা আলোচন! . 
করিদীছিলেদ ৷ এই ফতাঁটিকে স্থায়ী করিবাঁর.কথ| চলিতেছে। 

বড়োদা 

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে, বড়োদা! নকল বিষয়ে সকলের চেয়ে 

আগাইয়া চলিতেছে । গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র রাজ্য 

কি. প্রকারে উন্নতি লাঁভ করিয়াছে. তাহা দেখিলে. আশ্্যযান্িত 

হইতে হয়। 

বড়োদারাজ্য বন্ধে প্রেসিডেশ্সির অন্তর্ঠত) কিন্ত বন্ধে ্গভরসেন্টর | 

সহিত ইহার কোনা সম্পক নাই ইহার যোগ খাস .ভাঁরত সরকারের 

সহিত । বড়োদা রাজ্য এক-দংলগ্ন নহে, চারিটা 

স্থানে ছড়াইয়। আছে, মধ্যে মধ্যে ইংরাজদের রাজ্য। 
এই চারিটি বিভাগের নাম বড়োদা, কাঁদি, নওসারী, 

ক প্রত্যেকটি বিভাগ ১০১২টি করিয়া তাঁলুকে বিভক্ত । 

সমগ্র রাজোর পরিমাণ ৮,১৮২ বর্ণ মাইল) ১৯১১ পালের আদম. 
স্থমারীর গ্রহণকালে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৩২ .হাঁজার, ১৯০১ 

সালের জন সংখ্যা হইতে প্রায় শতকরা ৪ জন বৃদ্ধি পাইয়/ছিল। এই. 

বৃদ্ধি খুবই কম। বহুবার নিদারুণ ছি বহু সহস্র লোকের প্রাণ 

গিয়াছিন। | 

বড়োদার অধিবাসীদের শতকর1৮* জন লোঁক এখনো গ্রামের মধ্যে 
বাস করিতেছে । গন্তন্ স্থানের স্ভায় মহরে যাইবার জন্ত উন্ম যদি 

লোককে পাঁইয়। না রসে তবেই যথার্থ ক্লাপ হইবে. 
. ৰলিয়া আশা ক্রুরা -যাঁয়। 'বড়োধারাজ গ্রামের. 

উ্তির দিকে মে চিারিনিদরানরা সি যথার্থ 
শক্তি ভাগিবে। 

অবস্থান ও প্র/কৃতিক 
জী 

খাম ও গর 



কর ও মিত্র রাজ্য ২৯১. 

মোগল সাস্রাজ্যের, ধ্বংসের -সুে “সঙ্গে মহারাষ্ট্র ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে 

থাকে.। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় গুজরাট মোগলদের হাতিছাড়া হইয়া 

গিয়াছে, মহরাঠারা সেখানে আপনাদের গ্রতুতব বিস্তার 
করিয়াছে । সেই সময়ে পিলাঁজী গায়কবাড় নামে 

একজন বীর বহযদ্ধে ও অভিযানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাই যথেষ্ঠ খ্যাতি 

লাভ করেন। ইহাকেই বড়োদা রাজোর প্রথম প্রতিষ্ঠা বলিতে 

পারা যায়। ১৭৬৬ সাল রত সোনগড় তাহাদের প্রধান আবাস 

স্থান ছিল। পিলাী বহুকাল ধরিয়া গুজরাটে চৌথ আদায় করেন 

এবং তাহার পুত্র দামজী ১৭৩৪ সালে বড়োদা অধিকার করেন এবং 
সেই হইতে গায়কবাড়রা বড়োদী অধীশ্বর ।. মোগল শৃক্তি গুজরাট 

হইতে তখনে! সম্পূর্ণ তাবে অন্তমিত হ্য় নাই। আহ্মাদাবাঁদের 
পৃতনের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিগাতা হইতে মোগলশক্তি একেবারে লোপ 

পাইল; তখন কেবল মাত্র গেশোয়া ও গাঁয়কবাঁড়ের শক্তি গুজরাটে 

নিজ নিজ প্রতুত্ব স্থাপনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা, করিতে লাগিল। বালাজী 

বাজিরাও যখন পাঁণিপথের শেষ যুদ্ধে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন, দামাজী 
সেই ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করিয়া মহারাষ্ট্রের নাম রাখিয়াছিলেন। 

এই যুদ্ধে সমগ্র মহারাষ্ শক্তি চরণ হইল বটে কিন্তু গাঁয়কাঁবাড়ের শক্তি 
বৃদ্ধি পাইল। দামাজীর মৃত্যু হইল ১৭৬৮ সালে। ইহার পর ১৮০২ 
পর্যন্ত ভা়ে ভায়ে বিবাদ আঁ্মদোহ কলহে কাটিয়া যাঁয়। এই সময়ে 
বুটাশ গভরণমেন্ট সর্ব প্রথম গায়কাবাঁড়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়া কলহকারীদের মধ্য হইতে আনন্দরাওকে রাঁজগদ্দীতে 

বাইয়া দিলেন । .১৮৭৫ সালে লর্ড হোষ্টংসের সময়ে বড়োদার সহিত 

ইংরাজ সরকারের সন্ধি স্থাপিত, হয়, এবং বড়োদাঁ বহিরণজনীতি 
ইংরাজের . দ্বারা, পরিচালিত হইবে এই সর্তে গায়কাবাড় আবদ্ধ হন ও 

ইতিহ।স 



২ ভারতপরিট় 
৭ পেশোয়ার সহিত মতদ্বৈধ ও বিবাদ মীমাংসার ভার 
আরে এতিত ইংরানের উপর অর্পিত হইল। বাজীরাওয়ের 
৫ সহিত ইংরাজের ভীষণ দ্বন্দের স্ময়ে বড়োদা 
ইংরাজদের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই । পিগুারী লমরেও ইংরাজদের প্রধান 

সহায় ছিলেন গায়কাবাড় |, | 
কিন্তু ১৮২* হইতে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় সাহজীরাওএর 

রাজ কালে উক্ত রাজ্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিবাদ আরস্ত হয়? 

এবং বন্ধের গভর্ণর শেষকালে সন্ধি ও শাস্তি স্থাপন করিয়া দেন। 

১৮৪৭ সালে গনপতরাও রাজা হন। হার রাজত্বকালে বড়োদার 

সহিত ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক যোগ বনে হইতে খাস 
ভারত সরকারের হাতে যাঁয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তৎকালীন 

গারকাঁবাড় খাণ্ডেরাও ইংরাজদের প্রভুত উপকার করিয়াছিলেন। 
তাঁতার ভ্রাতা মলহর রাঁও ১৮৭* সালে গদীতে বসেন কিন্তু তাহার মত 

অকর্মণ্য, কুচক্রী, স্বেচ্ছাচারী রাজা দেশের অকল্যাণ বলিয়। পরিগণিভ 

হইল । অবশেষে রেসিডেন্টেকে বিষদানের চেষ্টার অপরাধে তিনি 
রাজাচযুত হন) কিন্তু এ পর্যান্ত এ অভিযোগ সপ্রমাণিত হয় নাই। 
১৮৭৫ সালে এই রাজপরিবারের বহুদূর সম্পকাঁয় একটি ১৩ বৎসরের 
বালককে গদীতে সায়জীরাও উপাধি দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। 

ইনিই বর্তমান গায়কাবড় ; ১৮৮১ সালে বর্তমান 

7 গাওকাবাড় রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ইহার 
|  স্পূর্ণ নাম ও উপাধি শ্রীল শ্রীযুক্ত ফরজন্দ-ই-থাশ- 

ই-দৌলত-ই-ইংলিশিয় মহারাজ! স্যার সাঁয়জী রাঁও গায়কাবাড সেনা 
খাস খেল, সমশের বাহাছুর, জি, সি, এস, আই ইত্যাদি । 

. বর্তমান গায়কাবাড়ের পময় হইতেই বড়োদীর সর্ব বিষয়ে উন্নতি 
রগ । যদিও মাহারাজ দেশের সবেপিবণ তথাচ তিনি তাহার ক্ষমতা 
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আপনার হস্তে মীর রাখেন নাই। দা 

ৃ নায়েব-দেওয়ানিকে লইয়া! -একটি কার্য্-নিবর্গহক 

সত্তা গঠিত হইয়াছে। বুটাশ ভারতের ন্তায় নানা বিভাগ খোলা 
হইয়াছে এবং সেগুলি স্ুচাকুরপে সম্পন্ন করিবার জন্য বথাপাধ্য 

বায়োজন হইয়াছে। সমগ্র রাজ্য চাৰিটা প্রান্তে এবং সে .গুলি ৪২ 

মহল ও পেটামহলে বিভক্ত হইফাছে | 

বড়োধার শাসন সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কাঁজ হই+1ছে 

গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথার পুনরুখান | যেকারণেই হৌক গত শতান্বার 

মধ্যে গ্রামের স্বায়ত্বশাসন শাক্ত সম্পূর্ণরূপে লোপ 

পাইয়াছিল। কেন্ত্রগত শক্তি দেশের সর্বব্যগী 

শক্তিকে প্রায় মারিয়। ফেলিয়াছিল। মহারাজের একাস্ত ইচ্ছার জোরে 

মৃতপ্রায় গ্রাম গুলিতে প্রাণ আমিতেছে। প্রতি শ্রীমে পঞ্চান়েৎ 

প্রথ! প্রবন্তিত হইতেছে । গ্রাম্য-কর্মচাত্রী নিযুক্ত করিবার জন্ত গরমের 

সরকারী খাজনা কমাইয়। দেওয়া হয়। এই সকল পঞ্চায়েৎ সরকারী 

মনোনীত ব্যক্তিরাই হইত-কিস্তু ১৯৪ মীলে মহাঁরাঁজ মনোনয়ন প্রথা 

উঠাইয়। দিয়া নিব্ণাচন প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। মহারাজের হচ্ছ 

'যে সমগ্র দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রচলিত হয়; এই জন্ত গ্রাম 

হইতে -তালুকে, তালুক হইতে জিলায়, ও জিল! হইতে রাজ্যের ব্যবস্থাপরু 

সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। পঞ্চায়েতের জন্য নৃতন 

নৃতন বিধি প্রণীত হইয়াছে সহস্রাধিক অধিবাসীর গ্রামে নিজ পঞ্চায়েৎ 
আছে ঃকিন্ত হাজারের কম হইলে কয়েকটি গ্রাম একত্র হইয়া পঞ্চায়েৎ 

গঠন করিয়া থাকে । পঞ্চায়েতে ৫ জন হইতে ৯ জন সভ্য থাকেন। 

ইহার অদ্ধেক স্থানীয় নায়েব-মুবা মনোনীত করেন অপরার্ধ কৃষকেরা 
নিবণচন করে। পাটেল গ্রামপঞ্চায়েতের সভাপতি; তলতাই 
বা হিসাবরক্ষক, ও পণ্ডিত মহাশয় ইছার সভ্য। এই পঞ্চায়েতের 

শাসন বিধি 

গ্রাম পঞ্চায়েং 



উপর শ্রামের রাস্তা কৃপ, পুস্করিণী, বিদ্যালয়, ধর্মশালা, দেবস্থান, 
'আদর্শ-থামার এবং সরকারী ও লাধাঁরণের' সমস্ত সামগ্রী তদারকের 
ভাঁর। হূর্ভিক্ষের সময্বে পঞ্চায়েৎ সেবাঁর ও ওঁষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে) 

তাহার! গ্রামের মুদ্িফের সহিত মোকর্দীমায় ও সাঁব-রেজিষ্টারের কার্ো 

সাহাা করিয়া থাকেন। "এককথায় গ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মর্বাজীন 
মঙ্গলের জন্য পঞ্চায়েৎ দায়ী। প্রতিমাসে ইহাদের সতী বসে এরং 

কতকগুলি "গ্রাম হইতে একজন করিয়া ত্য টির 
| প্রেরিত হন। 

: তালুক-বোর্ডে মনোনীত নিবি টি শ্রেণীর সভ্য থাকে । 

কতকগুলি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ হইতে € ম্যুন্সিপালটী হইতে 

অদ্ধেক সভ্য নির্বাচিত হয়, অবশিষ্ট সরকারী তরফ 

হইতে মনোনীত হয় । নায়েব-সুবা এই সভার সভাঁগতি | . 

বড়োদাঁয় চারিটি জেল! আছে এবং প্রত্োক জেলায় একটি. করিয়া 

বোর্ড আছে ।: প্রত্যেক হালুক-বোর্ড হইতে এক বা ততোধিক সভা 

জেল-বোডে প্রেরণ করা হয়; তাহারা প্রজার 

প্রতিনিধিরপে;সেখানে উপস্থিত হন । অশহাঁজীরী 

সহরের প্রতিনিধিগণ 'জেলা-বো্ে উপস্থিত হইয়া আপনাদের. শাসন 

ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন । জেলা-বোডের অদ্ধেক সভ্য সরকারি 

ক্ষতকি মনোনীত হন। (মনোনীত সভ্যের অদ্ধেক সরকারী লোক ) 

জেলার সরকাঁরী কর্তা! এই সভার সভাপতি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্বধচিত 
একজন ভাইদ-চেয়ারম্যান তাঁহার সহকারী । জেলা-বোর্ডকে . পূর্ত 
বিভাগের অন্তগতি রাস্তা তৈয়ারী, জলাশয় ও কূপ খনন, ধর্মশালাঃ 
চিকিতসালয় বাজার পর্যবেক্ষণ, টাকা দেওয়া, স্বাস্থযরক্ষা, প্রাথমিক শি 

ব্যবস্থা, বন-ধিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কা্য্য দেখিতে হয়| . লোকে 

যথার্থ স্বাযত-শীসনের শিক্ষা পাইয়। গ্রাম হইতে নিজেদের দাযীত্ব বুঝিতে 

তালুক বোড। 

জেলা-বোড। 
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শিথিতেছে এবং বৎসরের পর বৎসর. নৃতন: অধিকার পাইয়া যথার্থ 
স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । 

'- এই প্রতিনিধি ছার! রাজ্য শাসনের ব্যরস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত 
 গায়কবাড় ১৯০৮ সালে ব্যবস্থাপক সভ স্থাপন করেন। 

ব্বস্থাপ? মভ।. যেমন গ্রাম-পঞ্চায়েৎ তালুক-ষোডে: প্রতিনিধি সত্য 

নিবাঁচন' করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁলুক-বোর্ড পুনরায় জেল! বোর্ডে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তেমনি জেলা-বোর্ড হইতে ব্যবস্থাপক সভায় 

প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। বড়োদার ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়ানকে ই 
২৬ জননসভ্য। ১* জন সভ্য জেলা-বোর্ড কর্তৃক নিবণচিত হইয়া. থাকেন 

অবশিষ্ট সরকারী বেপরকারী সভ্যগণ সরকার কর্তৃক. মনোনীত হইয়া 
থাকেন। বাবস্থাগক সভায় বিল পাশ হহয়! রাজার অনুমতি পাইলে 

তবেই তাহা কার্যকারী আইন হইবে নতুবা! নহে ।, 
গ্রামে স্বায়ত্-শাসন প্রবন্তিত হইবাঘ সঙ্গে সঙ্গে সহরে টি 

'প্রবত্তিত হয়। বড়োদার মুন্সিপালটি চেয়ারমান নিব্ণচন . করেন 

সরকারী মনোমীত লোক মভাঁপতি হন'না । বড়োদা ব্যন্তীত আরও 

-১০টি মহরে মুন্সিপাল স্বাযত্ব-শাসন প্রচলিত আছে 

এখানে একটি কথ! বলিয়! রাখা উচিত থে বড়ো 

তাহীর স্বায়ত্ত-শাসন দেশ মধ্যে প্রবন্তিত করিবার জন্ত বঙ্গদেশের উজ্জ্বল 

রব স্বগগীয় রমেশচজ্জ দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রচুর পরিমাণে খলী। 
বড়োদার অধিবাসীদের মধ্যে 'শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবি ; শুতরাং 

- তাহাদের প্রবৃদ্ধি রাঁজোর ' কল্যাণ, রাজার কল্যাণ। 

সমবায় খণদীন সমিতি ঈন্ধে যে সকল নিয়ম হইয়াছে 
তাহাতে প্রজার যথার্থ কল্যাণ হইতেছে । বর্তমানে 

“প্রায় (৩৯০ )তিন শত সমবায়ে দশ হাজার মেঘরের ৯:লক্ষ টাকা মূলধন 
থাটিতেছে এবং এক লক্ষ টাকা রিজার্ভ ভাগ্ডারে জমিয়াছে। . মোষ্টের 

ধা 

মুন্সিপালটি । 

* সিপবায় খণদ 
রা মমিতি 
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উপর গ্রামের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, নাকী এরং . সহযোগীত 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । 

_. কেরল শাসনের ব্যবস্থা ও খণদান সমিতি স্থাপন করিবে প্রা 
ন্রতি হইবে না একখ! বর্তমান গায়কাবড় বহুকাল হইতে বুঝিয়াছেন। 
সুযোগ ও আমেরিকা ত্রম্ণ করিয়া আসিয়া মহামতি গারকবাড় ১৮৯৩ 

ও রী সালে অবৈতনিক বাধ্যতা মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
বধাতা মুলক. তখন * হইতে ১২ বছরের বালক ও ৭ হইতে ১৯ 

চিনির বছরের যাবতীয় বালিকাকে শিক্ষার জন্ত বাঁধ্য 
করিলেন । বহু চি মধ্যে তাহাকে'এই শ্যবস্থার প্রবর্তন করিতে 

হইয়াছিল । ১৮৭১ সালে বড়োদার রাজ্যে একটি ইংরাজী ও ৪টি 

প্রাথমিক বিদ্ভালয় ছিল এবং শিক্ষার জন্ট বছরে ১৩ হাজার টাকা মাত্র 

খরচ হইত। সরকারী লোকের মধ্যেও ছুই চারিজন ব্রাঙ্গণ ও লেখক শ্রেণীর 
লোক ছাড়া নেখাপড়। অতি অল্পই জানিত। কিন্তু এক্ষণে ৩০৬৭টি প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়, ৩৯টি মাইনর স্কুল, ১৩টি হাইস্কুল, একটি কলেজ, ছুইটি শিক্ষক- 

দ্বের কলেজ হইয়াছে । এছাড়৷ টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্ত কলাভবন, 
বঙ্সীত-বিভালয় ও নৈশ-্কুল স্থাপিত হইয়াছে। 'অন্তযজ জাতির সন্তান 
জঙ্রতি সাধারণ বিগ্ভালয়ে পাঠ করিতে পারে । কিন্তু এ ছাড়াও তাহাদের 

জ্ক বিশেষ শিক্ষালয় স্থাপিত হইঘাছে। অসভ্য পার্বত্য জাতির ছেলেদের 
জন্ত বোডিং এ থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থ। হইয়াছে । 

১৯১৩ সালের ২২ লক্ষ বিদ্যার্থী বড়োদীর বিদ্যালয়ে পড়িতে- 
ছিন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য বড়োদায় আয় ৯৬ 

হাজারের কিঞ্দিধিক কিন্তু সরকারী ব্যয় ইহার 
চুঙ্ুগ। ১৯১৭ সালে প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল ৩১*৬৭। 
টিরাাহনিরনারিরগররিল নারে 888৬ 
চীফ] । - : 

ছাত্র সংখ্যা । 



রি ৃ করম ও যত্র রাজ্য. ২৯ 

বালিকাদের শিক্ষার, জন্ত বড়োদীরাজ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন? 
৪১৪টি স্কুল বাঁলিকাধের জন্ত চলিতেছে। এই 

কল বিস্তালয়ে প্রায় ৪ হাঁজার বালিকা পড়ি-- 

তেছে) এবং ইহার সহিত আর ৪৫ হাঁজার বাঁলিক। যাহার! ছেলেছের 

সঙ্গে পাঠশীলায় পড়িতেছে তাহাদিগকে যোগ দিলে সংখ্যা নিতান্ত 

মন্দ হয় না। 

অন্তাজ শ্রেণীর বাস বড়োদীয় ১ লক্ষ ৭৪ হাজারের অধিক ) ইহাদের 

সন্তানদের শিক্ষার জন্ত ২৭৫টি পৃথক্ বিদ্যালয় "আছে । 

ইহার মধ্যে ৫টি শিক্ষালয় মেয়েদের জন্ত । ১৯১৭ 

সালে প্রায় ১১ হাঁজার অস্তযজ বিদ্যার্থী এই সকল বিদ্যালয়ে ও আরও 

৬২ হাজার বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে. পাঠ করিতেছিল। অস্তদের প্রীয় 

শতকরা ১০ জন এখন বিদ্যালাভ করিতেছে । 

কলাঁভবন ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিখ্যাত টেকৃনিক্যাল বিদ্যালয় 

বলিয়। বর্তমানে গণ্য হইয়াছে । এই বিদ্যালয়ে 

৪ত৩ জন ছাত্র। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই 

বাহিরের, বড়োদায় ছাত্র একশতও হইবে না। 

কলাভবন ব্যতীত আরও ছুইটি শিল্প বিদ্যালয় আছে। কলাতবনে 

ছাত্রপিছু সরকারী বাৎসরিক ব্যয় ১৫৮২ টাকা । বড়োদারাজ তাহার 

রাজন্বের ঝার ভাগের এক ভাগ বিদ্যার জন্য খরচ করেন অর্থাৎ ২* লক্ষ 

টাক! । ফলে ৪* বৎসরে নিরক্ষর দেশে শতকরা ১* জন এখন লেখা! পড়া! 
শিখিয়াছে এবং ত্রিবন্থুর ও কোচীন ছাড়া সমগ্র ভারতের আর কোথাও 
শিক্ষিতের সখ্যা এত অধিক নয়। 

মহারাজ ০ থে কেবলমাত্র বিদ্যাল্ম গন কিনে রিজকা 

বালিফ। বিদ্যালক্প। 

অন্তযাজ-বিদ্য।লয়। 

ফলাভবন 

টেকনিক্যাল শিক্ষা । 



৯৮ _ ভারত-পরিটয়- 

এইজন্য রাজকোধ হইতে বহু সহজ টাঁকা খরচ করিয়। 

নানা বিষয়ে বই গুজরাট ও মীরাঠী .ভায়ায় লিখিত 
'হইতেছে৭ কিন্ত'আবার পুস্তক লিখিত হইলৈই' লৌকের জ্ঞান বাড়ে না । 

| টা প্রচারও পিন ৷ সেইজন্য গায়কাঁবাঁড় আমেরিক1 ইইতে মিঃ 
| " বোর্ডেন নামক জনৈক লাইব্রেরী বিশেষজ্ঞকে এদেশে 

আনয়ন করেন। তিনি বড়োদ! রাজ্যে পুস্তক প্রচারের 

জন্ত লাইব্েরী স্থাপন করেন। গায়ক|বাঁড় বড়োদ! সহরের নিজ লাইব্রেরী 

এখন সবসাধারণের ব্যবহারের জন্ত ছাড়িয়া দিরাছেন। এই প্রকাণ্ড 

লাইব্রেরীতে এখন বিভিন্ন শাখা খোলা হইরাছে; (১) পাঠাগার, 

সেখানে আড়াই শতের উপর কাগজ ও পাঁত্রকা আসে) (২), পুস্তক 

প্রচার করিবার জন্ত একটি বিভাগ; (৩) কোঁধাদি দেখিবার জন্য 3 

(৪) শিশু বিভাগ; (৫) মহিলা রর ১ (৬) সংস্কৃত লাইব্রেরী। 

জেলা লাইব্রেরীর অধীনে ৭৯৬ট শাখা-লাইবেরা ও ৫২ট পাঠাগার 

রাজ্যের নগরে ও গ্রামে চলিতেছে । ইহার মধ্যে ৩ষ প্রান্ত লাইব্রেরী, 

৩৯ট নগর- লাইব্রেরী ৪ ৭৫৪ট গ্রামা- লাইব্রেরী । তী আর এক 

শ্রেণীর টা আছে সেগুলি গ্রামে ২ থুরিয়। | বেড়ায়। ৪৪৪টি বাল্সে 
বই সা সারা বর দেশময় বুরিতে থাকে । এই বিভাগের জন্য প্রায় ১৪ 

হাজার বং পৃথক আছে এবং প্রতি বৎসর ১০,০০০ বই লোকের মধ্যে 

প্রচার হইয়া থাকে | 

লোকশিক্ষার চতুর্থ উপায় সচল-চিত্র প্রদর্শন বা বায়স্কোপ । বাযস্থো- 
পের দ্বারা যে সাধারণ লোকের চিত্তের শিক্ষা হয় তাহা 

আমাদের দেশে এখনো কেহ জানেন না বলিলেই 

হয়। আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহার যথার্থ স্যবহার হইয়াছে; 
গ্ায়কাবাড় শিক্ষার সেই সুযোগ তাহার রাজা মধ্য গ্রহণ নি | 
১৯১৭ সালে লাইব্রেরীর জন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৫০০৭ টাঁকাবায় হইয়াছিল:। 

এ) পুস্তক-সুস্্রন। 

ল[ইবেরী 

বায়স্বেপ 



_... করদ ও মিত্র রাজ্য ূ ২৯৭৯ 

মহারাজ দিজে শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উত্নাহ. দেখান। তিনি নিজে 
পুস্তক ও চিত্র ভাল বাসেন এবং তাঁহার প্রজার! ইহা-হইতে জ্ঞান ও 
আনন্দ পায় ইহাই, তীহাঁর ইচ্ছা । লাইব্রেরী সব্বন্ধে'বিলাতে ও আমে- 

ব্রিকায় অনেকগুলি পত্রিকা বাহির হইয়া থাঁকে, কিন্তু তারতে বড়োদার 

হইতে লাইব্রেরী সম্বন্ধে "লাইব্রেরী মিসলেনী” নামে একথানি পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। ইহা. ইংরাজী ও গুজরাটী বা মারাগী ভাষায় লিখিত | * 

ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগরগণের সুবিধার জন্ত লাইব্রেরীতে পৃথিরীর 

প্রধান ২ শিল্পীকারিগরগণের তালিকা রক্ষিত হয়। বড়োদাঁয় শীঘ্বই 
একটি বাঁণিজা বিষয়ক যাছুঘর নিমিত হইবে । ফলে €লাকে পৃথিবীর 

বাণিজ্যের আন্দোলনের সহিত মুক্ত থাকিবে । | 

দেশীয় শিল্পের উন্নতির ভন্ত বড়োদার বিশেষ দৃষ্টি আছে। বর্তমান 
বাঁণিজোর এই অধোগতির প্রধান কারণ আমাদের 

বুদ্ধি ও বল একত্র কাজ করিতেছে না । আমাদের 

দেশের শিক্ষিত লোকের শারীরিক বল নাই ও শ্রম্জীবির বুদ্ধি নাই । 

এই জন্তই কল্াভবন, স্থাপিত হয় এবং এই ২৮ বৎসর এই বিগ্যালযু ইহার 

কার্ধা পুরাদমে করিতেছে ।. অনেকগুলি শিল্পে রাজসকাঁর সাহাঁষা দান 
করিয়াছেন । কিন্তু শিলপকার্্যে সামান্য লোকই নিযুক্ত, অধিকাংশই 
কৃষিকার্যযে রত।. সুতরাং যেখানে শতকরা ৬৭ জন লোক কৃষিকার্ষ্ে 

লাগিয়া রহিয়াছে সেখানে কৃষির উন্নতি সর্ব প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 

বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত । যুরোপে ও বিশেষভাবে আমেরিকায় 

কৃষিবিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । বড়োদার মহারাজ পাশ্চাত্য 

আদর্শ অনুসারে চারিটা -'মডেল' ফাম স্থাপন করিয়াছেন। এখানে 
বিশেষজ্ঞের নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফুল কুষকর্দিগকে 

শনোনতি। 

৮০০৯০ সাপটি সপ্্ঠা ৮ পাপা ৬ পপ পি পপ 
£ ৭ 

* দুঃখের বিষয় এই কাগজখামি গত বৎসর হইতে উঠিয়া গিয়ুছে।;. 



আক ্ ভারত-পনিচয় | 

দেখাইয়া ঃথাকেন। কৃষি পর্যযবেক্ষকগণ প্রায় ছুই শত গ্রামে কৃষির 

উন্নতি, কৃষি সমিতি, সমবায় স্থাপন সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। গ্রাম হইন্ডে 

গ্রামাস্তরে ভাল ভাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উপকারিতা দেখাইয়। কর্ম- 

চারীরা বেড়াইয়। থাকেন। কৃষি-বিজ্ঞান অধায়ন করিবার জন্য কতক- 

গুলি বৃত্তি ছাত্রদের দেওয়] হইয়! থাকে । 

১৯১৭ সালে বড়োদার কৃষি ও শিক্ষা প্রদর্শনী হয়) ৪, 
বন, বাগান, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক প্রায় ৩ হাজার সামগ্রী 

দেখালে! হয়। এই প্রদর্শনীর প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যে এখানে 

হাতে কলমে অনেক পরীক্ষা দেখানে। হয় ও অনেক বক্ততাঁও করা হয়। 
কৃষকের প্রধান সহায় গো-মহিষ ; তাহাদের উন্নতি ও বৃদ্ধির দিকে 

সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আছে। এইরূপে রাজদৃষ্টি কৃষি ব্তাগের সকল 
শাখায় পড়িয়াছে। 

প্রজার অন্তান্ত কল্যাণের জন্য রাজার মন সবাই ব্যাকুল। ধর্ম 
বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন; মন্দিয়ের 
অর্থাদি যাহাতে সদ্ভাবে ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন; সংস্কৃত পাঠশালা, পুরোহিতদের ক্ল্যাস, 

তাহাদের সার্টিফিকেট, অন্নবয়সে বাঁলিক1 বিবাহ বন্ধ বিষয়ে নিয়ম প্রনয়ণ 

প্রভৃতি শত জন হিতকর কর্মে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও অনুরাগ 
দেখা যায়। 

বড়োদীর আয় ছুই কোটি ছুই লক্ষ টাক! ও ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি 
৫৫ লক্ষ | - এই ব্যয়ের মধ্যে ১৯১৬-১৭ সালে পূর্ব 

: বিভাগে ২৬ লক্ষ, রাজস্ব বিভাগে ২*ক্ব্যয়িত হয়? 
ইহার পরেই শিক্ষার জন্য ২* লক্ষ ৪৩ হীজার টাকা খরচ হয়। গৈস্ত 

বিভাগ, জেলপুলিশ, রাজার নিজের ব্যয় সমন্তই শিক্ষা অপেক্ষা! নীচে 
স্থান পাইয়াছে। 

ধর্ম ও 

পুরোহিতদের শিক্ষা 

আয় বায়। 



কর তদিকান্য রঃ 
হায়দ্রাবাদ | 

ভারতের সববৃহৎ দেঈয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ দক্গিণাত্যে অবস্থিত। 

এই রাজ্য নিতাস্ত ক্ষুদ্র নহে, ঘুরোপের ইতালির মত বৃহৎ। আয়তন 
প্রায় ৮২, ৭** বর্ম মাইল এবং জনখংখ্যা ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজারের 

উপর। এই দেশটি ভৌগলিক ভাবে ছুইটি ভাগে বিভক্ত । জাতিতত্বের 
দিক হইতেও দুইটি পৃথক্ ধাঁরায় বিভক্ত । উত্তর-পশ্চিম অংশ মারাঠাদের 

বাস এবং দক্ষিণ-পূর্বাদিক তেলেগুজাতির বাস। কিন্তু হায়দ্রাবাদ 
মুসলমান রাজ্য বলিয়া এখানকার রাজভাষা উদ্্ঘ। | 

হায়দ্রাবাদ মুসলমান রাজ্য । আরংজেব তাহার সেনাপতি আসফ জাকে 

এখানকার শাসনকর্ত। করিয়৷ দেন; মোগল সম্রাটের 

মৃত্যুর পর ভারতে যে অরাজকত! আরম্ভ হয় তাহারই 
নুযৌগে যে সকল স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় হায়দ্রাবাদ তাহাদের অন্যতম | 

দাক্ষিণাত্যে ইরাজ ও ফরাশীদের সহিত যখন বিবাদ চলিতেছিল সেই 
সময়ে নিজাম ইংরাজদের সহিত মিত্রতা সুত্রে আবদ্ধ হন? ভীষণ সিপাহী 

বিদ্রোহের সময়েও নিজামের রাঁজভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। 

বর্ধমান নিজামের নাম শ্রীল্রমুক শ্তার উদমন আলি খাঁ বাহাছুর 
ফতে জঙ্গ। | 

বেরার হায়দ্রাবাদের অন্তভূ ্ত দেশ ছিল) ১৯১২ সালে তাহা ইংরাজ 
দের খাস হইয়া, যাঁয়। ইহার ইতিহাস সংক্ষেপে 

বেয়ারের় ইতিহাস । 
এই রূপ। হায়দ্রাবাদের একদল সৈস্তের ভার 

ইংরাজদের উপর ন্তন্ত ছিল; তাহাদের পৌষণ করিবার খরচ বাকি পড়ায় 
নিজাম ১৮৫৩ ও ১৮৬* সালে সন্ধি করিয়৷ বেরারের জেলাগুলির 

পরিচালনার ভার ইংরাজদের উপর দিলেন। সৈন্যদের খরচ যোগাইয়া 

যদি কিছু টাকা বাঁচিত তবেই তাহা নিজাম পাইতেন | ইতিমধ্যে দেখ 

ইতিহাস 



৩২ "ভারত পরিচন্ব: - 

গেল যে হায়দ্রাবাদের এ সৈশ্যবাহিনী “রক্ষাকরা নিতান্ত নিশ্রয়োজন; 

এবং বেরারকে পৃথক ভাবে শাসন করা হায়দ্রাবাদের পক্ষে ব্যয় সাপেক্ষ। 

তাহা ছাড়া ব্রার হইতে বাৎসরিক আয়ের কোনো বাধাবাধি ছিল না 

যে বৎসরে যাহা পাওয়া 1 যাইত তাঁহা নিজাম. সরকার উপরির মতো 

পাইতেন | এই. সকল প্রয্ন বিচার করিয়া ১৯০২ সালে বেরারের 

জেলাগুলি ই ইং রাজনরকারের হাতে সমর্পণ করা হইল 7 ঠিক হইল নিজাম 

বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা 1 ভারত সরকারের কাছ হইতে পাইবেন। কিন্ত 

কিছু টাক! ধার করিয়াছিলেন বলিয়া বর্তমানে এই রাজস্ব বুটাশ সরকারকে 

দিতে হয় না, সেই খণই শোধ হইতেছে । ' ১৯০৬ সালে হায়দ্রাবাদ 

সৈশ্তবাহিনীর পৃথক অস্তিত্ব আর থাকিল না, ভারতীয় সৈন্ঠের সহিত তাহা 
মিলিত হইয়া গেল। ব্রার তুলার চাঁসের জন্ত বিখ্যাত, সেখানকার আয় 
নিতান্ত সামান্ত নয়) সুতরাং আমাদের সরকার ইহাতে লাভবান 

হইয়াছেন । তবে হায়দ্রাবাদের হাতে থাকিলে এ প্রকার উন্নতি হইত | 

কিন! তাঁহ। সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । 

নিজাম রাজ্যের মধ্যে সব্য় কর্তা, প্রজার দণড মৃত্যুর কর্তা তিনিই । 
কিন্ত রাজ্যের ভার দেওয়ানের উপর স্তস্তঃ তিনিই 

| নিজামের নামে কাজ চালান। তাহাকে সাহাযা 

করিবার জন্ত চারিজন সহকারী আছেন, তাহারা, অর্থ-বিভাগ, বিচার, 

সৈনিক ও ধর্ম-বিভাগের ভার প্রাপ্ত সন্ত রূপে কার্য করেন। রাজের 

াবতীয় কাঁধ্য কৌন্সিলতে হয়; দেওয়ান সভাপতি ও অন্তান্ত সহকারী 
দেওয়ানগণ সভার সদন্ত। কৌন্সিলতে গৃহীত পরস্তাবাদি নিজামের নিকট 
প্রেরিত হয়। 

এই সকল কার্য্ের ব্যবস্থার জন্ত ছয়জন সম্পাদক ও তাহাদের অপিধ 

আছে। সমস্ত রাজ্য ১৫টি জেলা ও ৮৮টি তালুকে বিভক্ত। 
দেশের আইন প্রনয়ণের জন্ত একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। ২৩ 

শাসন । 



_ করদ ও মিত্র.রাজ্য ৩০৩, 

জন লোঁক ইহার সভ্য, ইহার মধ্যে ১২ জন সরকারা-ও ১১ জন বের- 

কারী সভ্য। নিজামের নিজ ট'্যাকশালে টাকা পয়সা তৈয়ারী হুয়। 
তথাকার ১১৫ টাকা আমাদের ১০* টাকার সমান। রাজ্যের নি 
ডাকঘর ও. ্ট্যাম্প আছে এবং রাজ্যময় তাহাই ব্যবহৃত হয়। রাজ্যে 

১৭, ৩৪৭ জন সৈনিক আছে; ইহার মধ্যে প্রায় ছয় হাজার মাত্র 
রেগুলার । ৮ টক ছি, 

রাজস্ব । নিজামের রাজ্য বু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়৷ এক্ষণে 
ভাল অবস্থায় আসিয়! দাড়াইয়াছে । ১৯১৮ সালের মাঁয় ছিল ৬ কোট 

৫ লক্ষ ও ব্যয় ৫, ২০ লক্ষ । রাজস্ব হইতে ২,৯৩ লক্ষ, বেরার হইতে ২৫ 

লক্ষ, শ্ন্ক হইতে ৭০ লক্ষ, আঁবগাঁরী হইতে ১ কোটি ২ লক্ষ ও সুদ 

৩৫ লক্ষ টাকা আয় । : 

“হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ লোৌকই কৃষিজীবি ; কিন্তু: কৃষি-বিভাগের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়) কর্তৃপক্ষ যে সামান্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা 

মোটেই সন্তোষজনক নহে । রাজ্যের মধ্যে খনি আছে । সিংঙ্গারলিতে যে 

কয়লার খনি আছে তাহ! নিতান্ত ছোঁট নহে । গোলকুণ্ডের হীরার খনি 
এখন অতীতের কথা ; সে সকল স্থানের খনিতে সামান্তই লাভ হয়। 

শিক্ষার হায়দ্রাবাদ খুব পিছাইয়৷ আছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধীন একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজ হায়দ্রাবাদে আছে । এতবড় দেশে 

মাত্র একটি কলেজ ইহ! বড়ই ছুঃখের বিষয়। এখানে প্রাচ্য শিক্ষার 

জন্য যে কলেজ আছে তাহাতে স্থানীয় মৌলভী ও মুন্সীর পরীক্ষা দেয়। 
এতবড় রাঁজো মাত্র ২৯টি হাই স্কুল, ৮* টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ১০৪১ টি 

পাঠশালা ও ২৩টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। বড়োদার জন সংখ্যা ইহার 
এক ষষ্টাংশ, অথচ সর্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা তিন হাজারের উপর । 

এই তুলনা হইতেই বুঝ! যায় থে নিজামের এ দিকেৃট্টি কত কম। 
নিজামের নিজের বাঁধিক আঁ় প্রায় ৭* লক্ষ টাকা । তাঁহার ৪০* খানি 



মৌর্টরকার আছে; প্রাসাদের জন্ত লক্ষ ২ টাকা বায়িত হয়। বিশিষ্ট 
অতিথিদের "জন্য একটি বাড়ীতে শঙাহথীন রবারের মেঝে করিতে ৭৫ 
হাজীর টাক বায় করিতে তিনি দিধা বোধ করেন নাই। এইরূপ: 
অপব্যয়ে অনেক অর্থ যায়; শিল্পোন্নতি, কৃষির উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি, 
নিতাস্ত ক্। গত ছুই তিন বৎসর হইতে হায়দাবাদে শিক্ষার জন্য চেষ্টা 
দেখ। যাইতেছে ও ওস্মেনিয়! বিশ্ববিগ্ঠালয় নামে এক বিশ্ববিস্তালয় গ্রাতি-. 

চিত হইয়াছে । এখানকার শিক্ষ। দিবার ভাষা হইয়াছে উর্দ্ু। 

মহীশূর 

মহীশূরই ভারতের সবশ্রেষ্ট হিন্দুরাজা। এখানকার শতকর| ৯২ জন, 

অধিবাসী হিন্দু) অধিবাসীদের ভাষা .কাঁনাড়ী। সমগ্র দেশের 
আরতন ২৯, ৪৬১ বর্ণ মাইল, এবং জনসংখ্যা ১৯১১ আলে ৫৭ লক্ষ € 

হাজার ছিল। বহু প্রাচানকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু শাসন ছিল ॥ 

ব্জিয়নগরের সম্রাটের সামন্ত নরপতি হইয়া মহীশূর বনুকাঁল ছিল? 
তারপর ১৫৬৫ সালে বিজয়নগরের ধ্বংস হইলে মহীশূর আপনার স্বাধীনতা! 
ঘোষণা! করে। অষ্টাদশ শতব্দীর শেষতাগে হায়দার আলি ও তাহার পুত্র 
তিপুন্থলতান মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন সে কথ! ইতিহাসে 
সকলেই পাঠ করিয়াছেন । ১+৯৯ সাঁলে সেরিঙ্গপটমের পতনের সময়ে 

তিপুর মৃত্যু হইল; ইংরাজ হিন্দু রাজপরিবারের হাতে রাজ্যশাঁসন ভার. 

সমর্পণ করিলেন । কিন্তু কয়েক বৎসরের মধো দেশের আভান্তরীন অবস্থা 

শৌচনীয় হইয়া! উঠিল, রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; তখন, 

বিটাশরাজ বাধ্য হইয়। মহীশূরের শাসন ভার নিজহস্তে লইলেন (১৮৩১) 
ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর মহীশূর, ইংরাঁজদের খাম শামনে ছিল। লোকে: 

প্রায় ভুলিয় গেল যে মহীশূর বলিয়া কোনো! স্বাধীনরাজ্য ছিল। ১৮৮১. 



করদ শু মিত্র রাজ্য ৩০৫ 

সালে নী 1 সিংহাসনে পুনরায় প্রাচীন হিন্দু রাজবংশকে গ্রতিটিত 
করিয়। ইংরাঁজ সকলের শ্রদ্ধাভাঁজন হ্ইক্ ছিলেন । 

মহীশুরের রাজধানী মহীশূুর তবে বাঙ্লোরই রাষ্ট্রীয় কাজ 
কর্মের প্রধান কেন্জ। মহারাজাই রাঁজ্যের সর্বময় কর্তা; কিস্তব শাদন 
কার্য্যের তত্বাবধাঁন দেওয়ান ও তিনজন সভ্যের উপর স্তস্ত। রাষ্ট্রীয় বিচারের 

মীমাংসের ভার মহারাজ নিজের হাতে না রাখিয়। তিনজন জজের 

উপর তাহার শেষ নিপ্পত্বিভার সমর্পন করিয়াছেন। 

বৎসরে ছুইবার করিয়া! একটি প্রতিনিধি সভা মহীশুরে মিলিত হয়। 
সর্ব শ্রেণীর লোকের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্ত এই 

প্রতিনিধি সভা আহুত হইয়া থাকে | আখিনমাসের 
প্রতিনিধি স্ভায় দেওয়ান পূর্ববংসরের আয় ব্যয়ের হিসাবনিকাঁশ দাখিল 
করেন এবং রাজ্োর মঙ্গলের জন্ত শাসন প্রণালীর মধ্যে কি কি পরিবর্তন 
করা হইস্বাছে তাহা আলোচনা করেন) দেশের লোকের অভিযোগ, 
আবেদন শোনা হয় এবং তা লইয়৷ আলোচিনা ও তর্কবিতর্ক চলে। 

বৈশাখের সভায় আগামী বৎসরের ভাবী আয়ব্যয়ের খশড়া হিসাব বা 

বাজেট প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থিত করা হয়। লোকে এখানে 
তাহাদের মতামত প্রকাশ করে। আশ্বিনের সভায় সময়াতাবে যে.সকল 
বিষয়ের আলোচন! হয় নাই সেগুলি নৃতন প্রস্তাব সমূহের সহিত ভাল: 
করিয়া আলোচিত হয়। এ ছাঁড়া আর একটা ব্যবস্থাপক সভা আঁছে। 

ইহার সভ্য সংখ্যা ২৫। ইহার মধ্যে ১২ জন সরকারী 

ও ১৩ জন বে-সরকারী সভ্য (৮ জন নির্বাচিত, 

৫ জন মনোনীত )1৮ আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় যেখন প্রশ্ন করিতে 
পারা যায় এখানকার সভাতেও সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়, রাজনীতি 

প্রস্ৃতি রি প্রশ্ন করিতে পারেন ।. র্ অধিকার পাঁওয়াতে পরজ্ধাদের ২৯ | 

প্রতিনিধি সন] । 

ব্যবস্থাপক সভ। 



৩৭৬ তারত-পরিচয় 

যেকত বধ হইয়াছে তাহ! বলা বাহুল্য | রাষ্ট্র পরিচালনার ট 

জন্ট বিবিধ বিভাগে কাঁজগুলিকে ভাগ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । 

মহীশূর রাজ; ৮টী জেলা বা ৬৮টি তালুকে বিভক্ত । প্রত্যেক জেলা 
এক একজন ডেপুটি-কমিশনার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন এবং প্রত্যেক 

তালুক একজন আঁমিলদার বা ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের তন্বাবধানে শাদিত 
হয়। সরকারী ৩৬৮০ জন সৈনিক আছে । | 

মহীপূর রাজ ব্রিটাশরাজকে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা নগদ রাজকর 
রূপে দিয়া থাকেন। ১৯১৭ সালে মহীশূরের আয় হইয়াছিল ২,৯৩ লক্ষ 

ও ব্যয় ২,৯২ লক্ষ টাকা । 

মহীশুর সরকার দেশের আর্থিক উন্নতি করিবার জন্ত ৫ চেষ্টা 

আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১১ সালে দেশের বধথার্থ 

উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! মহারাজ এক নূডন 

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহাতে দেশের জ্ঞানী, 
গুণী, বণিক, মহাজন, শিল্পী, সরকারের কর্মচারীগণ মিলিত হন 
এবং দেশের শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসার স্বন্ধে আলোচনা! করেন ।. মহারাজের 

জদ্মাদিনের উৎসবের সময়ে এই সভা বৎসরে একবার করিয়া মহীশূরে 
মিলিত হয়। দেওয়ান বাহাছুর এই সভার স্থায়ী সভাপতি । তিনটি 

শাখায় এই সতাঁর কার্য বিভক্ত যথাঃ--কৃষি, শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য । 

প্রীতি জেলায় উপযুক্ত বিষয়গুলির উন্নৃতি সাধনের জন্ঠ পৃথক পৃথক 
প্রতিষ্ঠান আছে । এ সকল বিষয়ে কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহ! লিপিবদ্ধ 

করিবার জন্ত প্রতি তালুকে ক্ষুদ্র হুদ মমিতি আছে । এই কনফারেন্সের 
সুষ্টপৌষকতীয় একখানি মাসিক ইংরাজী কাগজ বাহির. ছয় এবং 

কানাড়ী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়। | 

মহীপূরের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক কৃষি করে। ধান, জোয়ান, 

পুর অথ নৈতিক 

কনফারেন্স। 



_ ছোলা, আঁক, তুলা, শন এখানকার প্রধান-কুষি- 
জাত সামগ্রী । মহীশৃরের রেশম বিখ্যাত । এখানে 
গ্রায় ২৮ হাজার একার জমিতে রেশমের জন্য তু'ত 

গাছের চাঁষ হয়। কৃষি-বিভাঁগ মোটেই অলসভাবে দিন কাটান না । 
ভাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ক্ুধির উন্নতি করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্ট 
করিতেছেন। হেবাল নামক স্থানে সকল প্রকার রবি শস্তের উন্নতির 

জন্য একটা খুব বড় ফার্ম আছে, তাহা ছাড়া অন্স বৃষ্টিতে যে সকল শম্ত ও 

গাছপালা বাড়িতে পারে সেই শ্রেণীর উদ্ভিদ ও তুলার উন্নতির জন্য বিশেষ 

একটি ফার্ম আছে। অধিক বৃষ্টিতে কি কি গাছ ভাল হইতে পারে, 

আকের চাষের উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে এন্ন্ত দুইটি কেন 

পরীক্ষা চলিতেছে । 
১৯১৩ সালে মহীশুর সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের একটি বিশেষ বিভাগ 

খোঁলেন। এই বিভাগের উদ্গে্ঠ যে যাহারা শিল্প বিষয়ে কিছু জানিতে 

চায় তাহাদের সাহায্য করা । . কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যায়, কেমন 

করিয়া পাওয়া যায়,কি দরে পাইলে স্বিধা হয়, ইত্যাদি 
শিল্প ও বাণিজা। সকল প্রকারের প্রশ্নের উত্তর তাঁহার! দিয়! থাকেন। 

কলকক্জা, যন্তরাদি কিনিতে যার! অক্ষম তাহাদিগকে টাকা ধার দিবার জন্য 
একটি শাখা আছে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শিল্পে ও বাণিজ্যে মহীশূর 

এখন সরবশরেষ্ঠ। এখানে ২টি কাপড়ের কল, পশমের কল, তুলা পিজা ক 

(১২টি), তুলা-প্রেদ (৩টি), রেশমের কল ( ওটি) আছে। আহ 

ছাড়| সাধারণ সভ্য মানুষের যাহা! প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশই এখন. 
মহীশূরে তৈয়ারী হইতেছে। কিছুকালে পূর্বে চন্দন তৈলের একটি কারক 
স্থাপিত হয়, এখন সেই কারবারটি খুবই ভাল চলিভেছে। বীশ হইতে 
কাগজ তৈয়ারীর উপাদান প্রস্তত করিবার জন্ত একটি কোম্পানী সর-. 
কারের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়াছে। কাঠ চৌলাই, লোহার কাজও 

উৎপন্ন দামত্রী ও 

কৃরি বিভাগ | 



৩*৮ | ভারত-পরিচয় 

শীপ্ই আরস্ত হইবে। বোতামের কারখানা খোল! হইয়াছে এবং 

সাবানের কারখানা ধাহাতে ভাল করিয়া চালানে৷ হয় তাহার ব্যবস্থা 

শি্রই হইবে আশা করা বাইতেছে। স্মকুমার শি শগুলির উন্নতিসাধনের 

জন্ত একটি ডিপো খোল! হইয়াছে কুটার-শিল্প ভারতে প্রায় উঠিয়া 

গিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধাবের জন্য বাঙ্গালোরে বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান 

স্থাপিত হইয়াছে। মহীশূরে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক একটি যাদুঘর আছে; 

এছাড়া জিলার প্রধান সহরগুলিতে যাদুঘর করিবার জন্ত অর্থ ধার্য্য 2, 

দেওয়া হইয়াছে। 

১৯১৩ সালে সরকারা সাহায্যপ্রাণ্ত এক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হর) 

প্রধান প্রধান প্রায় সকল স্থানেই ইহার কেন খোল! হইক়্াছে। এছাড়া 
দুইটি জেলাঁ-ব্যান্ক, ১৫টি-ফেডারেল ব্যাস্কিং, ৮০* 

সমবায় সমিতি আছে। * এই সকল ব্যাঙ্ক ও সমবায় 

সমিতি হওয়ায় দেশের মধো আত্মনির্ভরণালতা, পরস্পরের সহিত যোগরক্ষ! 
করিয়া কার্ধয ক্ষমত। বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

এই সকল বাঁহিরের জিনিষের সহিত মানুষকে বথার্থভাবে বড় করিবার- 
একমাত্র উপায় শিক্ষা; সেই শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। 

১৯১৬ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে 

বর্তমানে বাঙগালোরের “মেণ্টাল কলেক্ধ' ও মহীশুরের 

| “মহারাজ: কলেজ” এই বিশ্ববিদ্তালয়ের অন্তর্গত 
হইয়াছে। শিক্ষক ও শিক্ষরিত্রীদের শিক্ষার জন্য ২টি বিশেষ কলেজ 

আছে। | 
শপিপনাপপীনীিলা,এ ০০০৮ ১৭ শত) সী স্টপ 

ব্যাঙ্ক ও নমবায়। 

মহীশূর 

বিশ্ববিদ্যালয় । 

পাপ শী পিস্পিপা পি পপি ০ পা পাপ ০ পক তি পা শ০০০০৯০ত০ত পাপ পপ 

' *. ১৯১৮-১৯ সালে মহীশুরে ১,২৩৩টি সমবায় সামতির ; ৭*,৯৮,৩২৭ টাক! 
মুলধন ; মোট কারবার ২৪২,৩১,৮৬৫ টাকা; লাভ ও ৩৮,৫০৪ টকা; মোট রিজার্ভ 
৪৩৯,১৮৭ টাকা (891)05% 0 619 6০৪ 99৫16019১ 1 গা 

1918-19 ; [72 ৭, 
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| দিক শিক্ষা বষ্ারের দিকে মহীপূর সরকারের দৃষ্টি আছে। 
বিশেষ ২ স্থানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে এবং প্রীথমিক বিগ্থালয় 

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রায় দেশব্যাপী হইয়া 
লা ' * দরঁড়াইবে। কৃষি বাণিজ্য ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্তান্ত 

টেকৃনিক্যাল শিক্ষা দিবার জন্ত বিদ্কালয় স্থাপিত হইয়াছে । বয়স্ক লোকদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাঁগ করিতেছেন। ১৯১৬-১৭ সালে ৯৬৩৩টি 

সরকারী ও ১,১০৭টি বে-সরকারী বিষ্ভালয় ছিল । প্রায় প্রত্যেক ২& 

বর্গ মাইলে ৫৩১ জন লোকের জন্ত একটি করিয়৷ বিস্তালয় আছে। 

মহীশুর শিক্ষাবিভাগের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে সংস্কৃত পুস্তক 

মুদ্রণ ও প্রচার। অনেক মহামূলাবান্ পুস্তক রাজ-অর্থে প্রতিবংসর 

মুদ্রিত হইতেছে। তাহাদের সংগৃহীত পুঁথির যে তালিকা ছাপ! হইয়াছে 
তাহা সংস্কৃত পণ্ডিতদের খুবই উপকার সাধন করিয়াছে । 

কাশ্মীর । 

দেশীর লোকের কাছে কাশ্মীর জন্মু নামে পরিচিত। পঞ্াবের 
সংলগ্ন দেশ ছাড়া সমগ্র কাশ্মীর পার্বত্য । থাকে থাকে পর্ধত উঠিয়াছে, 
মাঝে মাঝে উপত্যকায় মানুষের বাস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বাস, 
করিয়া! নানা জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক আচার ব্যবহার, রাষ্ট্র তত্র গড়িয়া 
উঠিযাছে। কাশ্মীরি, পঞ্জাবী, ও ডোগরী এ প্রদেশের প্রধান ভাষা ; 
এ ছাড়া উপভাষা অনেক আছে। ১৯১১ সালে জনসংখ্যা লক্ষের কিছু 
ডিও উপর ছিল, ইহার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান ? কাশী 

সাধানিক অব? বিভাগে 'দশ হাজার লোকের মধ্যে ৫২৪ জন মাত্র 
. হিন্দু, লদাক ও গিলগিটে দশ হাজারে ১৯১ হিচ্ছু 

অবশিষ্ট প্রায় সবই সুসলমান। হিনুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজপুত ক্ষত্রিয় ও 
ঠকারই প্রধান জাতি; প্রত্যেক জাতিই আবার অসংখ্য ক্র ২ উপ- 



৩১০ 7 ভারতপরিচয়। 

জাতিতে বিভক। ডোগরা রাজপুন ঘু্ধবি্ার, ও সাহষিকভার় খুবই 
বিখ্যাত; জাতিভেদ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহারা! অতন্ত কড়া। 
কাশ্মীরের হিন্ুগণকে পণ্ডিত বলে। অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে সাধারণত যে বিদ্বেষ ভাব আজকাল দেখা যায় কাশ্মীরে এই উপ্রতা 
নাই। সেখানকার মুসলমানেরা উৎকটরূপে মুসলমান নহে, হিন্দু ও 

যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নয়) সেইজন্ত বিরোধ কম। কাশ্মীরি হিন্দুদের 

. সহিত ভারতের অন্যান ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদি সাধারণত হয় না । 
_ কাশ্মীরের উপত্যকায় কৃষিই লোকের প্রধান উপজীবিক!। ধান গম 

তুষ্ট ভামাকু জাফরণ. যব আফিম তুলা প্রভৃতি নানাগ্রকার শম্ত উৎপন্ন 

হয়। রাজোর বন বিভাগ খুবই বিস্তু ত. এবং বহুমূল্য 
বৃক্ষ গাওয়া যাঁয়। কাশ্মীরে শাল যে কেবল ভারতেই 

বিখ্যাত তা নয়, যুরোপে ও আমেরিকার সর্বত্র এই সামগ্রীর আদর 
দেখা যায়। এ ছাঁড়া কাশ্মীরের শিক্ষের কাজ ও বর্তমানে খুবই খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রধান শিকের 

কারখান! ১৯১২ সালে আগুনে পুড়িয়৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৫ 
_.. কাশ্মীরকে ভারতের নন্দন কানন বলা হয়) কাশ্মীরের প্রান্কৃতিক 

সৌন্দর্য্য চিরকাল রসজ্ঞ লোৌকদিগকে টানিয়াছে । মোগল সম্রাট গণ 

সেখানে বহুবার গিয়াছেন; শ্রীনগরের হদের তীরে সাহজাহান মম'র 

প্রস্তরের গৃহ, চত্বরাদি নিমণ করিয়াছিলেন তাহা এখনো! বিদ্যমান 
_রহিম্বাছে। যুরোগ ও আমেরিকা হইতে কত পরিব্রাজক কেবলমাত্র 

কাশ্মীর দেখিবার জন্যই আসিয়া থাকেন। কিন্ত 
এখানকার পথ ঘাট মোটেই এদেশের মত নয়। 

সমতলের উপর মাত্র ১২ মাইল রেল আছে, আর ৮৪ হাজার বর্গ মাইল 
পরিমাণের প্রকাণ্ড রাজ্যে আর রেল নাই। বিতস্তাই একমাত্র নৌতার্ঘ্য 
নদী; শ্রীনগরে বু লোক নৌকাতেই বাম করে। মারী (1766) পর্যন্ত 

উপজী'বিক।। 

ভ্রমণ ও পথ। 
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রেল আছে, ভাহার পর মোটর বা এক! করিয়৷ শ্রীনগর পর্থাস্ত ফাওয়া যায় 

কিন্ত ইহার পর আর ভিতরে প্রবেশ করা সহজ সাধ্য নয়। হকার 

হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিবার কথা চলিতেছে 

মাঝে ২ শোন। যায় জামু হইতে রাজধানী পর্যন্ত দড়ির সাহায্য গাড়ী 
চালাইবার পথ হইবে। 

কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজরতঙ্গিনী' পঞ্ডিত কহলনের লিখিত। ছাদ 

শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। বাংল! 
কাশ্মীরের ইতিহাস । 

ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে সুতরাং 

পাঠকগণ কাশ্মীরের ইতিহাস কিয়ংপরিমীণ ইহা হইতে জানিতে পায়েন। 
মুগলমানদের মধ্যে আকব্রই প্রথম এই দেশ জয় করেন) কিন্তু ইতঃপূর্বে 
ববার পাঠান ও অন্যান্ত মুমলমান রাজারা এদেশ আক্রমণ করিয়! 

এখানকার অনেক প্রাচীন কান্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন! সিকান্দর সাহের 

সময়ে কাশ্মীরের অধিকাংশই এক প্রকার মুসলমান হইয়া যায়। 
আকবরের উদ্দারণীতির ফলে এই উপত্যকার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়; 

তিনি স্বপ্নং তিনবার কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার সৌন্বধয 
বর্ধনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু আরঙজেবের পর ভারত 

ব্যাপী যে বিশৃঙ্খলা আরম্ত হয় কাশ্মীরও উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে 

পারে নাই। অষ্টাদশ শতাঁবীতে কাশ্মীরের সহিত দিল্লীর বাঁদসাহের 
নকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়| যায়। ইহার পর -১৮১৯ সাল পর্যাস্ত 

আফগনদের উৎপাতে ও গীড়নে কাশ্মীরের লোকের! জর্জরিত হইতে 

থাকে। শিখরাজ! রপজিৎ সিংহ  বংসরে কাশ্মীর জয় করেন। গোঁলাব সিং 
নামক একজন ডোগ.রা রাজপুত জন্মূর রাজ! ছিলেন; শিখদের ভিনদি 

নানা সময়ে সাহায্য করেন এবং কিছু কিছু জয় করিয়া তাহার রাজ্য ওশক্তি 

ছুইই বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু রধজিতের মৃত্যুর পর ইংরা্ ও শিখদের 
মধো যুদ্ধের সময়ে তিনি কোনো! পক্ষই অবরম্বন করেন নাই। ১৮৪৬ 



সালের সোবর'ীওএর যুদ্ধের পর তিনি মধ্যস্থ থাকিয়া শাস্তি স্থাপন 

করিলেন। এই জন্ট ইংরাজ তাহার কাছ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা 
লইয়! বর্তমান কাশ্মীর রাজা দিয়াদেন। এই রান্জারক্ষা করিতে তাহাকে 
সামান্ট যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে কশ্টীরের 

খুবই বিশেষত্ব আছে। তিব্বত, আফগানিস্তান, চীন, তাতার, ও রুগিয়া, 
রাজোর সীমানা দূরে নয়। এই সকল কারণের জন্ত ইংরাজ রেসিডেন্ট 

এজেপ্ট সীমান্তে পর্যন্ত .আছেন। বর্তমান মহারাজ স্যর প্রতাপ সিং 

১৮৭৫ মালে সিংহাসনে বসেন। তাহার পুত্র যুবরাজ হরি সিং বর্তমান 

রাজকার্ধয দেখেন। ৃ 

রাজকাধ্য স্ুচারুরূপে চালাইবার জন্য কাঁশীর চারিটি বিভাগে বিভ.|. 
কিন্তু যথার্থ শাসক হইতেছে কুদ্র ক্ষুদ্র কর্মচারী-তহ- 

শিলদারর! ; পূর্বেই বলিয়াছি কাশ্বীরের পথঘাট 

'ছুর্গম ; কাজেকাদেই শ্রীনগরে বিয়া সমগ্র দেশের শাসন-শুঙ্খল চালনা 
করা খুবই কঠিন। ফলে দুরের গ্রামে বিচার ভাল না হইলে গ্রতীকারের 
আশা কমই থাকে । কাঁশীররাজের .প্রায় সাত হাজার সৈন্ত. আছে 

তস্মধ্যে প্রায় সাড়েতিন হাজার ভারতীয় সার্বিস টূপের অন্তর্গত । 

কাশ্মীরের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল) ৪৬ লক্ষ টাক! ভারতীয় গবর্ণ- 
মেন্টের কাছেই গচ্ছিত আছে। রাজ্যের এত অর্থ 

| অথচ দেশের উন্নতির জন্য সামানই ব্যয়িত হয়। 
' শিক্ষা বিষয়ে কাশ্মীর সবচেয়ে পিছাইয়া আছে; এবং ১** জন লোকের 

মধ্যে ২ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। ১৮৯১, সালে..৪৫টি বিদ্যালয় 
ছিল; ২৭ বৎসর পরে ১৯১১ মালি খাটি হাছিল। ্ 

শাসন বাবস। | 

শিক্ষার অভাব। 



জমি বন্দবস্ত 

আমাদের দেশের ভূমির অধিকারী রাজা) মেই জন্ত রাজার অপর 
নাম ভূম্বামী। তিনি সর্বগ্রধান জমিদার, গ্রজারা 

তীহারই জমিতে চাষবাস করে এবং সেই জন 

ধাজাকে খাজনা দেয়। আবার কেহ কেহ বলেন জমিতে প্রজার সত্বই 

অধিক, তবে দেশরক্ষা ও রাজকাধ্যাদি চালাইবার জন্য প্রজার আয়ের 

কিয়দংশ সরকারকে দেওয়৷ তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ। কিন্ত 

তাহা বলিয়া! রাজ! সমস্ত জমির মালিক হইতে পারেন না। 

প্রান হিন্দু সমাজে জমিজমা ও শাসনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম 

গ্রামের কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর এ শাসনের 
তার অর্পিত ছিল না, সমগ্র গ্রাম গ্রামের শাসন ও. 

রাজন্বের জন্য দায়ী। অধিপতি, নিকাঁশ-নবীষ, চৌকিদার, পুরোহিত, 
গুরুমহাশয়, গ্ণক বা পাঠক, কর্মকার, হৃত্রধর, রজক, নরহ্থনর,গোরক্ষক, 

চিকিংদক, গায়ক প্রভৃতির উপর গ্রামের এই ভার অর্পিত ছিল। 
যোগাত। থাকিলে মল বা মাতব্বরের পুর সে কার্য পাইত। রা্জ- 
প্রতিনিধির হাতে মগুলই গ্রামের খাজন! অর্পণ করিত। জমিদার শট 
পাী। সদ 

জমির মালিক ফে? 

হিন্যুগে 



৩১৪ ও . ভারত-পরিউয় 

ভারতবর্ষের ফে-যে স্থানে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত 
মুসলমান আমলে ৰ সি 
অমি বনবন্ত। হইয়াছিল, সেই প্রদেশের ভূমির উপর বাদশাছের 

রি সত্ব স্থাপিত হইল। কৃষকগণের নিকট হইতে যাহা 
কিছু আদায় হইত তৎসমস্তই রাজস্ব, সমস্তই রাঁজকোষে প্রেরিত হইত। 

রাজ! ভিন্ন অপর কেহ তাহার অংশীদার ছিল না। | 
রাজস্ব আদায় করিবার জন্ত বহুবিধ কর্মচাঁরী নিযুক্ত ছিল ১ যেমন 

আমিল, জমিদার, তালুকদার, ইত্যাদ্ি। জমিদারগণ কেবলমাত্র রায়ত 

দিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়। সুবাদারের হাতে 

সমর্পণ করিতেন) স্ুবাদার তাহা! পুনরায় রাজধানীতে পাঁঠাইতেন। 

মুললমান শাসনের ভাল সমক্ষে এই পরগণাদারী বন্দবস্ত বেশ চলিয়া 

ছিল। নিজ নিজ জমিদারীর প্রীজাগণের মধ্যে বিবাদ জমিদারগণ মীমাংয। 

করিয়৷ দিতেন। সুতরাং প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর তত্বাবধান 

ও রাজস্ব সংগ্রহের তাঁর জমিদারের উপর স্তস্ত থাকিত। কিন্তু ভূমিতে 

তাহাদের কোনে। সত্বাধিকার ছিল না । মুসলমানদিগের প্রবল আধিপত্য 

কালে বাদশাহ ও প্রজার মধ্যে কোনো! মধ্যসত্বাধিকারী জাগিয়। উঠে নাই? 
কিন্তু রাজক্ষমতীর ক্রমিক হাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ক্ষমতাশালী 

হইয়। উঠেন ও এইরূপে প্রাচীন হিন্দু যুগের গ্তায় পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

সামস্তরাজের উদয় হয়। সেই হইতে আধুনিক অমিদার শ্রেণীর অভ্থ্যুদয়। 
হিন্দুগণের প্রায় সমস্ত পদই বংশান্থগত হইত বলিয়া এই জমিদার পদ্ধতিও 
কালক্রমে বংশামুগত হইয়া উঠিল। রত 

_.. মুনলমান আমলে মহামতি আকবরের সময়ে তীহার কিঙ্গণ ছিল 

তোডরমরের চেষ্টায় রাজ্বস্বের ও জমি বিলির হ্থবন্দবন্ত হয়। তৃমি, 

পরিমাপ করিবার জন্য “এলাকা! গন্জ” নামে এক মান প্রচপিত. করেন 

ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী উহ! পুনি, পরবতী, চেঞ্চর ও বঞ্জর 
এই চারিশ্রেণীতে ভাগ করেন। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশ ১৮টি সরকার 



জমি-বন্দবন্ত ৩১৫ 

ও ৬৮২টি মহলে বিভক্ত হয় | কিন্তু বাংলাদেশকে বেশীকাল অধীন 

রাখা মোগলদের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। মোগল রাজধানী 
হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া এবং এখানকার নদীর গতি ও মতি চিরদিন 
মান থাকে ন| বলিয়া এখানে একদল লোক সপ্তদশ শতাঁবীতে খুব 
পরাক্রমশালী হইয়৷ উঠেন) বাংলাদেশের ভূ'ইয়ারা ইতিহাসে বিখাত। 
মোগলদের স্খশাস্তি ভাঙ্গিতে পশ্চিমে ছিল মক্ভূমিবাসী রাজপুত, পূর্বে 
ছিল জলতৃমি বাসী বাঙ্গালী, আর দক্ষিণে ছিল পাহাঁড়চর মহরাঠা। 

ইংরাজেরা ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশের নবাবকে পলাশীর যুদ্ধে হারাইয়। 
দিলেন। তারপর ১৭৬৫ সালে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে তীহার 

এন্নেশের দেওয়ানী পাইলেন। বাংলাদেশের জমিদারগণের উপর থা 

সময়ে খাঁজন! দেওয়ার তার ন্যস্ত ছিল মাত্র তাঁহীতে তাহাদের স্তায়ীসত্ব 

ছিল না। কিন্তু তথাচ তখন এখানে অনেকগুলি বনিয়াদী পরিবার 

নান! জায়গার জমিদার ছিলেন। 
দেওয়ানী পাইয়৷ কোম্পানীর পরিচালকগণ কিছুতেই ঠিক করিতে 

পারিলেন না যে ভারতে কিরূপ ভূমি-বন্দবস্ত করিলে সব দিক বজায় 

থাকে। হেষ্টিংঘের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্ত যে সকল পন্থা অবলস্থিত 

হইয়াছিল তাহা সে যুগে ও পরধুগে খুবই নিন্দিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ 
ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। তিনি জমিদারী নিলামে চড়াইতেন 
এবং যে অধিক টাকা খাজন! দিবে বলিয়া! গ্রতিশ্রত হইত তাঁহাকেই 
জমিদারী দিয় দিতেন। নূতন মালিক জানিত আগামীবারে তাহার. 
জমিদারী নিলামে চড়িতে পারে অতএব এই কয়দিনের মধ্য যাহা করিয়া 
লওয়| যায় তাহাই লাত | প্রজার নঙ্গে তাহার হৃদয়ের কোনে যোগ 
ছিল না। হোষ্টিংসের আদীয় উত্তল নিয়মকানুনের কড়াকড়ির ফলে অনেক 
বন্ধ বড় পরিবার নষ্ট হয় প্রজারাও সর্বস্বত্ত হয়। অবশেষে ৭৬ এমনবত্রে 
দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয় ধর্ড কর্ণগয়ালিশ গভর্ণর: 



হইয়৷ আসিয় লিখিলেন বা; এক- বাংল ৯ ভাগ জলে পপ 

ইযাছে ও হিজ জর আবাস থান হইয়াছে | রঃ 
ইংরাজের! রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম করিবার জন্য প্রথমতঃ খেক 

পরগণাঁয় কোন মৌজায় বা গ্রামে কত খাজনা আদায় হয়, অর্থাৎ প্রজ্জার 

নিকট হইতে গাঁওয়! যায়, তাহার পীঁচবলরের একটা হিসাব প্রস্তুত 

করান। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়৷ ১৭৯ ১ল! ডিসেম্বর তারিখে 

লর্ড কর্ণওয়লিস্ বাংলাদেশের ভূম্বামীদিগের সহিত দশশাল! বনদাবন্ত 
করিলেন ১৭৯৩ সাল ২২ শে মার্ট তারিখে বাংলাদেশে ঘোষণ! করা 

হয় থে নৃতন বন্দবস্তে যে রাজসথ ধার্য করা হইল তাহা কখনও বর্ধিত বা 
পরিবর্তিত হইবে না! ; জমিদার মহলের সত্বাধিকারী, সেই সত্ব পুরুষানুক্রমে 

উত্তরাধিকারীগণ পাইবে; জমিদার দান বিক্রয় উইল প্রভৃতি দ্বারা 

স্বীয় জমিদারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন; জমিদার জমিদারীর যতই 
উদ্নতি করুননা কেন সরকার ফেজন্ত কোনো অতিরিক্ত খাজন৷ 

চাহিবেন না। 

গভণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে রাজস্ব বাকী পড়িলে জমিদারী রী 

করিয়া তাহা তুলিয়া লওয়া হইবে; নৃতন ক্রেতা পূর্বের ধার্য রাজন্বই দিতে 
থাকিবেন। জমিদার যদি তাহার অধীনে কোনো মধ্যস্বত্ব সটটি করেন, 
তাহা হইলে তাহা দশবৎসরের অধিককালের জন্ স্থায়ী হইবে না। ইহাতে, 

গভর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারদের সম্বন্ধ স্থির ও পাঁকা হইল বটে, কিন্ত 

মধ্যন্বত্বের জন্ত বাঁ কৃষকদের স্থায়ী-বন্দবস্ত সম্বন্ধে কোনোই স্থুব্যবস্থা 

তখন হয় নাই। ১৮১৯ সালের আইনানুষায়ী জমিদারের! তাহাদের অধীনে 

“যে কোনো। স্থারী স্বত্ব স্ষ্টি করিতে পারিবেন ঠিক হয়; এবং যথা সময়ে* 

খীজনা জমিদারীর কাছারীতে না পাঠাইতে গারিলে পততীদারদের গনী 
বিক্রয় হইয়। যাইবে। 

বাংলার জমিদার ও বকের মধ্যে অনেক মহত্ব আছে। শনি, 
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জমিদার এবং প্রজার মধ্যে বহুপ্রকার তবাধিকার পি পাঁরে যথ|,- 

(ক) জমিদার . দেয়রাজস্ব .  ৪***২. 
(খ) পত্তনীদার জমিদারকে দেয় খাজনা ৫০৯৯২ 
(গ) দরপত্নীদার ১ ৬০০৯২ 

(ঘ) সে-পত্বনীদার রঃ ৭০০০২ 

(৬) জোতদার বা গাতিদার » ৮০০০২ 
(চ) কৃষক প্রজা রা ১২০০৪৭ 

১৭৭৩ মাল হইতে ১৮৫৯ সাল পধ্যন্ত জমিদার, মধ্যন্বত্ব ও কৃষকদের 

পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক অনেক আইন জারী হয়। ১৮৫৯ সালের ১১ 

আইনই সবচেয়ে বিখ্যাত। গতর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য বসরে 
চারিটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ২৮শে জুন বা তৎপূর্বে, ২৮শে 
সেপ্টেম্বর বা তৎপূর্বে, ১২ই জানুয়ারি বা তপূর্বে এবং ২৮শে মার্চ বা 
তৎপূর্বে । সকল জমিদারকে নির্দাষ্ট তারিখে খাঁজনা কলেক্টরীতে পাঠাইতে 

হয়, যথাসময়ে না দিতে পারিলে জমিদারী লাঠে ওঠে অর্থাৎ নিলামে 

চড়ে । শেষদিনের পরেও জরিমান। দি রাজস্ব দেওয়া-যাঁয় তবে তাহা 

সম্পূর্ণরূপে কলেক্টর সাহেবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাজস্ব 
আদায়ের এই আইনকে কৃর্যযান্ত আইন (307)500 7,/ঘ) বলে ; অর্থাৎ 

নিরূপিত দিনের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত টাকা খাজাঞ্চী খানায় গৃহীত হয়। 

মধ্যস্বত্ব গ্রজাসত্ব রক্ষা করিবার জন্য বু আইন প্রণীত হইরাছে। 
প্রথম ১৮৫৯ সালের ১১ আইন হয় ; তারপর এ আইন পরিবর্তিত করিয়া 
দশ বৎসর পরে ১৮৬৯ সালের ৮ আইন বা বেঙ্গল টেনাল্সিআাকৃট্ বা প্রা 
ভূম্যধিকারী সন্ব্ধীয় আইন পাশ হয়) ইহা পরিবত্তিত হইয়া ১৮৮৫ 

সালের ৮ আইন হয়। এই আইনের ফলে প্রজাদের অনেক ছুংখ লাঘব 
হইয়াছে। কিন্ত মমপ্ণরূপে জমিদারদের থামখেয়াল, এখনে। দূর হয় নাই । 
কিছুকাল হইতে কাগজ পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। 
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নানাস্থানে রায়ত সভীর  অধিবন হইয়াছে এবং জমিদারদৈর সহিত 
চিরস্থারী বন্দবস্ত উঠাইয়া প্রজাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বন্দবন্ত করিবার 
জন্ত আন্দোলন চলিতেছে। জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের যথেট 
অভিযোগ আছে; খান! ছাড়া ২৯২৫ প্রকারের বেআইনী কর 
কোনো! ২ জমিদার গ্রহণ করেন বলিয়া গ্রকাশ। প্রজা ভূস্বামীর মধ্যে 
যাহাতে কোনো প্রকারের বিরোধ না ঘটে সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ 
চেষ্টা । এই জন্যই জেলার জেলায় সরকার সেটেলমেণ্ট ব! ভূমির জরিপ 
বন্দবন্ত করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক প্রজার জমির বর্ণনা, চৌহনদী, স্বত্ব 
খাজনা গ্রভৃতি বিষয় নিদ্ধীরিত থাকে । 

চিরস্থায়ী বন্দবস্তে বাংলাদেশে ৯১, ৮৯৫টি জমিদারী আছে এ্রৰং 

সরকারী আয় বাধিক ২, ১৫, ৩৮, ৩৩৮, টাকা । 
ধলাদেশের পর ১৮০১ সাঁগে মান্দ্রীজ ইংরাঁজদের শাদনাধীন আসে। 

এখানকার তৃমিব্যবস্থাঁ বাংলাদেশের চেয়ে জটিল ভাবে ইংরাঁজদের 

সমক্ষে. প্রকাশিত হইল। এখানে প্রাচীন সময়ের তিন শ্রেণীর 

ৰন্দবস্ত ছিল। 

(১) উত্তরসরকারে জমিদারগণ, দক্ষিণ দেশীয় পলিগারগণ ও 

পাহাড়ী দেশে ছোট ছোট রাজার! ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। . 
(২) কর্ণাট-প্রদেশের মিরাশ-গ্রাম আমাদের দেশের প্রাচীন 

আদর্শে গঠিত। : এক একটি গ্রাম -কষুডর ক্ষুদ্র সাঁধারণ-তস্তরে তায় নিজ 
শীসন সংরক্ষণ আয়-ব্যয়ের বাবস্থা সবই ভিতর হই করিত। 

(৩) যেসব স্থানে পলিগারগণের প্রভূত প্রতিষ্টিত হয় নাই ৰা 
মিরাশি গ্রাম্য-তন্্ উদ্ভুত হয় নাই, সেখানেই প্রজ্ঞার! একেবারে খোদ্ 
সরকারের কাছ হইতে জমি জম বাবস্থা, করিয়া লইত। ৃ 

. বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর মত ৃ্ামীদিগকে মান্্াজে পলিগার 
বলিত। তাহারা বছ শভাবী হইতে দাক্সিপাঁতোর অধ্যাবস্থ। ও অত্যাচারের 
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মধ্যে প্রজাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। কর্ণাটের নবাব ইংরাজ গৈহোর 
সাহায্যে ইহাদের ধ্বং সাধন করেন। বিলাত হইতে পরিচালকগণ 
মান্্রাজের শীদনকর্তাকে লিখিলেন, “ইহাদের যেন ধ্বংস কর! হয় না) 

তাহাদের এই নিদারুণ অবস্থা! মনুযাত্বের দিক হইতে বড়ই নিন্দনীয় 
হইবে |” কিন্তু কর্ণাট-নবাক সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইংরাজ 

তখনো রাজা হয় নাই; সুতরাং তাহারা সেখানে আর কি অধিক 

বলিতে পারে। অবশেষে পরিচালকগণ পুনরায় লিখিলেন শিল্পীগণকে 

ও বিশেষভাবে তত্তবায়দিগকে যেন আশ্রয় দেওয়! হয়) পলিগারগণ 

তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাদের অভাবে শিল্প যেন ধ্বংস প্রাপ্ত না 

হয়। নবাবের মৃত্যুর পর ১৮৩১ সালে মান্ত্রীজ ইংরাজদের ভাতে আসিল, 
এইবার এখানকার ভুমি-বন্দবন্তের কথ] উঠিল। ইতিপূর্বে লর্ত 

কর্ণওয়ালিদ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিবার সময়ে মান্জ্রাজের 

টত্তর-সরকারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই সময়ঝার গভর্ণর 

স্তর টমাস মন্রে! খুব বিচক্ষণ কর্মবীর ছিলেন; তাহারই প্ররোচনায় 
ও জিদ মান্্রীজের প্রজাদের সহিত সরকারের খাস সন্বন্ধ স্থাপিত হইল 

ইহাকে রায়তারী বন্দবস্ত বলে। তিনি প্রজাদের সহিত চিরস্থারী ব্যবস্থার 

পক্ষপাতী ছিলেন এবং রাজস্ব যাহাতে একেবারের মতে! পাকাপাকি হইয়া 

যায় তাহাই তাহার ইচ্ছ। ছিল। কিন্তু পরে যতবার নূতন ২ সেটল্মেপ্ট 
বা বন্দবস্ত হইয়াছে প্রজাদের খাজনা ততবারই বাঁড়িয়াছে। ্ 

১৮১৭ সালে পেশোয়াদের পতনের পর বোম্বাই গ্রদেশ ইংরাজদের 

করায়ত্ব হয়। মহীরাষ্ট্রদের সময়ে বন্বেতে খুব স্বন্দর তৃমি-ব্যবস্থা' ছিল) 

ষান্রাজ বা অপর দকন স্থান হইতেই এখানকার গ্রাম্য শাসনতন্ত্র অনেক গুণে 
তাল ছিল। এখানকার প্রথম গভর্ণর বিখ্যাত এল্ফিনষ্টোন সাহেব.মহরাঠা 
দেশমুখ ও গ্রামপঞ্চায়েতদিগকে পূর্বের স্তায় রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। 
এসব উঠাইয়! রায়তারী বন্দবন্তের তিনি বিরোধী ছিলেন বলিয়া! তাহার 
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শাদনকালে প্রাচীন প্রতিষঠানগুলি বজায় ছিল। কিন্তু কিছুকার পরে 
এখানেও অস্থারী রায়তারী বনদবন্ত গ্রবন্তিত হইল্। ১৮৩৬ সালে গ্রথম 
সেটেলমেন্ট হয় তাহার পর ৩* বংসর অন্তর অন্তর ১৮৬৬,:১৮৯৬ সালে 
ভুমি ব্যবস্থা নূতন করিয়া হইয়াছে এবং প্রৃতিবৎসরই পূর্বভন বারের বাবস্থা 
হইতে খাজন! বৃদ্ধি করা হইয়!ছে। 

.. হিনুস্থান বা উত্তর ভারতবর্ষ নান! সময়ে ইংরাজদের হাতে ঠআমিযাছে | 
৯০১ যাদ আগ্রা হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত দিল্লী পঞ্জাব ও অযোধ্যা 

ইংরাজ রাজত্ব ভুক্ত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ যখন ইংরাজেরা 
অধিকার করেন তখন সেদেশে বড় বড় তালুকদার সর্বত্রই ছিল। গ্রীময- 

শাসনতন্ত্র তখনও বেশ এক প্রকার চলিতেছিল। এখন চিরস্থায়ী বন্দবস্তের 

কথ! প্রথমে উত্থাপিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে কাণীতে বাংলার সঙ্গে 

চিরস্থারী বন্দবস্ত হয়। লর্ড বেন্টিকের সনয়ে ১৮৩৩ সালে উত্তর-পশ্চিম 

প্রদেশের তৃমি বন্দবস্ত হয় এবং ১৮৪৯ লালে পুনরায় ব্যবস্থা হয়। লর্ড 

ক্যানিং এ দেশেও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন) কিন্তু 

তাহ! নানা কারণে বিশেষজ্ঞের। পছন্দ করেন নাই | 

ভারতবর্ষে স্থারী ও অস্থায়ী এই ছুই প্রকারের সনি নব 

আছে। : 
১ জমির ও খাজনার স্থায়ী ব্যবস্থা বঙ্গদেশে লর্ড রয়ালিদের 

সময়ে হয়) কাঁশী, বিহার, উড়িষ্যা ও মান্ত্রীজের উত্তরাংশেও পাকা 

িধব্যবসথ প্রবত্তিত হয়। প্রকৃত উড়িয্য! ১৮*৩ দালে ইংরাজদের 
হাতে আমে এবং সেই সময়ে যে বন্দবস্ত হইয়াছিল তাঁহ। ১৮৯৭ আল; 

প্যস্ত চলিয়াছিল.১ তারপর ১৯০* সাগ হইতে, নূতন ব্যবস্থান্থসারে বন্দবস্ত 

অনুসারে থাজনা ৫২ হারে বাঁড়িঘ। যার। ১৮৫৯ সালে অযোধ্যার 

বিখ্যাত তালুকদারের সহিত জমির পাকা ব্যবস্থা হয়,.কিন্তু রাজস্বের 
স্থায়ী বন্দরন্ত হয় নাই। 



২ | অস্থারী বন্দবন্ত ছুই শ্রেণীর-_ | রী 
(ক) মহলবারী ব্যবস্থা-_সমগ্র গ্রামের সহিত খাজনার ব্যবস্থা হয়। 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে এইরূপ সর্ভ। শেষোক্ক 
দেশ দ্বয়ে ২০ বদর অন্তর নূতন সেটেলমেন্ট হয়। এই প্রথানূসারে 
সমগ্র গ্রামের খাজনা গ্রামের মগ্লদের হাত দিয়া কলেক্টরীতে যায়। 

(খ) রায়তারী বন্দবস্ত-_মান্দ্রীজ, বন্থে, ব1 ও আসামে রায়তারী 

বন্দবস্ত আছে। এখানে সরকারের সহিত প্রত্যেক প্রজার সক্বন্ধ--- 

কোনো মধ্যবর্তী জমিদার, তালুকদার এখানে নাই। রায়ত: বং 

কলেক্টারীতে খাজন। দিয়া আসে । 

সমগ্র বুটীশ ভারতের এক পঞ্চমাংশ স্থানে চিরস্থায়ী-বন্দবস্ত আছে। 
বাংলা-বিহারের $ অংশ; আসামের & অংশ; যুক্তপ্রদেশে ০৮ অংশ) 

মান্দ্রীজে $ অংশে চিরস্থায়ী বন্দবন্ত, অপর অংশে অস্থায়ী বাবস্থা । 

ভারতের রাঁজস্বের শতকর! ৫৩ ভাগ চিরস্থায়ী ও মহলবাঁরী ভূমি হইতে 

পাওয়া যায়) অবশিষ্ট ৪৭ ভাগ রায়তারী ভূমি হইতে উঠে। 

চিরস্থায়ী বন্দবস্ত। 

ভারতবর্ষের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দবস্ত প্রবর্তিত করিবার জন্ত অনেক 

লোকে বছকাল হইতে অনেক আন্দোলন করিয়াছেন; কিন্তু সরকার 

বাহাদুর যে কেন সেসব কথায় কর্ণপাত করেন নাই তাহার কতকগুলি 
বিশেষ কারণ আছে। (১) সরকার ১৭৯৩ সালে যে রাজস্ব পাইতেন 

এখনো তাহাই পাইতেছেন ; ইহার ফলে জমিদারগণের ভাগে প্রতি বর 
৪২ কোটি টাকা পড়িতেছে ; অথচ ইহার যথার্থ মালিক সরকার এতগুলি 
টাক| হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। (২) রাজন্বের এই ক্ষতি সরকার 
বাহাদুর অন্য জায়গা হইতে পৌঁষাইয়া লইতেছেন। ফলে বাংলার 
বাহিরের প্রজাদের উপর খাজনার চাপ বেশী পড়িতেছে, অথচ বিনাশ্রমে 

২ ১২৯, 



৩২২ 

জমিদারগরণ অনেক অর্থ পাইতেছেন। (৩) এই প্রভূত অর্থ জজিনারগণ 
জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন না। কর্ণওয়াঁলিস আশা করিকাছিলেন যে 
ীংলাদেশের জযিদারগণ নিজ নিজ গ্রামে বাস করিয়া গ্রামকে 'আমর্শ 

স্থান করিয়! তুলিবেন ; তাহার জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহের পথঘাট, 

জলাশয়, পুষ্করিণী, শিক্ষণ, স্বাস্থা, কৃষি, শিল্প সবদিকদিয়া উপ্নতি লা 
করিবে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় বাংলাদেশের জমিদারগণের ঘা এ আশা 
অনেকক্ষেত্রে পুরণ হয নাই। পু 

(কিন্তু ইহার স্বপক্ষে বলিবারও কিছু আছে। ।১) অন্তান্ত প্রদেশে 
যেখানে কোনো! পাকাপাকি বনদবন্ত নাই রাজন্ব প্রতিবৎসরই হাসবৃদ্ধি 
হয় সরকার জানিতে পারেন না কোন্ বৎসরে কি আয় হইবে; যে বৎসর 
অজন্মা হয় সে বখসর সরকারকে খাজনা রদ করিতে হয়। কিন্তু বাংল! 

দেশের খাজন! বাধা । অজন্মা হইলেও সরকার নির্দিষ্ট খাজনা পাইবেন। 

(২) অস্থায়ী-বন্দবস্ত-প্রদেশে- ২৯ বা ৩ বৎসর অন্তর যে উৎপাত হয় তাহার 

স্থানে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে কাহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। (৩) 

বাংলাদেশের জমিদারগণ যথেষ্ট পোড়োজমি আবাদ করিয়া থাকেন ও নূতন 
নূতন প্রজা বসাইয়৷ জলাজমি বা চর সাফ করাইয়া কৃষি সুরু করেন? ইহাতে 

জমিদারের লাভ হয়। কিন্ত বেতনভোগী সরকারী তহ্ণীলদারগণ এমন 

প্রাণ দিয়া কাধ্য করিতে পারেন না; কারণ তীহাদের স্বার্থ এ সব ক্ষেত্রে 

খুব কম। (9) বর্তমানে গ্রামের লৌকের কাছে যেটুকু বাহিরের 
খবর ও সভ্যত। পৌঁছায় তাহা জমিদারের কাছারী হইতে। বাং লাদেশের 

প্রায় জমিদারীতে পাঠশালা, স্কুল, দাতব্য-চিকিৎলালয় ও পোষ্ট আপিন 

আছে। জমিদারের বাড়ীর চণ্ী-মগ্ডুপ এখনো অনেক জায়গায় 

সামাজিক মজলিসের স্থান। এক কথায় বলিতে গেলে জমিদারের 

_কাছারীবাড়ী গ্রামের সভ্যতার ও সামাজিক জীবনের কেন্্। (৫) 

চিরস্থায়ী বন্দবন্তের ফলে বাংলাদেশে একদল ধনী সন্ত্াত্ত লোক সরকার 



আল ৩২৩ 

ও সাধারণ লোকের মধ্যে উঠিয়াছেন বাঁহাদের দ্বারা সরকারের গ্রৃতৃত 
কল্যাণ হইতেছে। নগাহী বিরোধের সবে, দেশের অন্ঠান্ত অশান্তির সময়ে 
এবং গতযুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের সময়ে জমিণর ও তালুকদারগণ ব্রিটীশ 
রাজকে কিরূপ সাঁহীয্যদান করিয়াছিলেন তাহা সরকারও শ্বীকাঁর করিয়া 

থাকেন। দেশে শিক্ষার প্রচার, স্বাস্থ্যোননতি, ছুর্ভিক্ষদমন, সাঁহিতা 

ও শিল্পকলার শ্রীবুদ্ধি সমস্তই জমিদাঁরগণের গুভ ইচ্ছার ফলেই হইয়াছে। 

(৬) এদেশের উত্তরাধিকার আইনে জোম্ঠপুত্র সর্বন্থ পাইবে এরূপ বিধি 

নাই, সকল পুত্রই সমান অংশ পাঁয়। সেইজন্ত বড় বড় জমিদারী 

কয়েক পুরুষের মধ্যে টুকৃর! ট্ুক্রা হইয়। যায় এবং মধ্যবিত্ত একশ্রেণীর 

লোক উঠিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে উচ্চ জীব, উচ্চ আদর্শ, উচ্চ 

শিক্ষা প্রবেশ করায় দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । বাঁংলী- 

দেশে শিল্প বাণিজ্য অন্তন্তি প্রদেশ হইতে পিছাইয়! থাকা সত্বেও 
অর্থে ও এশ্বর্য্যে যে সে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে ইহার প্রধান কারণ 

বাংলাদেশের ভূমিকর একবারের মত ঠিক হইয়৷ যাওয়াতে জযিদারগণের 
হতে যথেষ্ট টাকা জমিয়াছে ৷ সরকারের হাতে সব টাকা গিয়া গড়ে 

না, কিছু টাকা জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে থাকিয়া যায়। কিন্তু 

রায়তারী ব্যবস্থাতে প্রজা! ও সরকারের মাঝে আঁর কোঁথায়ও টাঁকা জমে 
না; ফলে সেসব স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে সরকারী সাহাধ্য পাইবার গুবে 
আর কোঁনো সহাঁয়তালাভের উপায় থাকে না । 

সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দবন্ত করিবার কথা৷ . বন্ছকাঁল হুইতে 

চলিতেছে । ১৯০* সালে ন্বর্গীয় রমেশচন্্র দত্ত মহাঁশয় তৎকালীন 
বড়লটি লর্ড কর্জনকে কয়েকখানি পত্রে ভারতের শোচিনীয় আর্থিক 
অবস্থার কথ বনুযুক্তি ও প্রমাণের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া জ্ঞাপন করেন। 

তিনি বলেন যে. সরকারী খাঁজনাদাবীর একটা কোথায় সীমা থাকা 

উচিত) সেটেলমেন্ট আরও দীর্ঘকাল পরপর করিলে প্রজার নুবিধা হয়; 



সের মূল্য না | বাড়িলে রাজন্ব বাড়িতে গরিব না| এবং কোনো শর 
যদি নে করে যে তাহার রাজস্ব অহখারূপে ধার্য করা হইয়াছে তবে 
সে আদীলতে গিয়া নালিশ করিতে পারিবে । এইরূপ আরও কতক- 
খুলি প্রস্তাব ও অনেকগুলি অভিযোগ তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন। 

সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক শাঁসনকেন্দ্রের নিকট হইতে নিজ নিজ 
প্রদেশের চাষীদের অবস্থা সত্যই মন্দ কি না তাহা! জানিবার জন্ত 

বিশেষভাঁবে চেষ্টা করেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে যাহা জানা যায় 

তাহতে তীহাঁরা বলেন প্রজাদের অবস্থা তেমন শেচিনীয় নহে; মুনফার 
শতকর! ৫০ ভাঁগের অধিক খাজনা কোথাও নাই, বরং কমই আছে; 
দীর্ঘকাল অন্তর সেটল্মে্ট ক্রমে ক্রমে প্রবর্তিত হইতেছে; অধিক 
খাজন৷ ধর! ভারতের ছুর্ভিক্ষের কারণ নহে? চিরস্থায়ী বন্দবস্তই দুর্ভিক্ষের 

প্রতিষেধক বলিয়া! সরকার মনে করেন না। তবে যাহাতে গ্রজাদের 

ক না হয় সে বিষয়ে তীহাবা দৃষ্টি দিবেন একথা প্রতিশ্রুত হন। তবে 

এ বিবাদের মীমাংসা হয় নাই, একদল সরকারকে দৌঁধী করেন আবার 
সরকার প্রতিবাদ করেন। 

পূর্বে ই বলিয়াছি ভারতে অস্থায়ী বন্দবস্ত জমি স্থাীর তুলনায় কম। 
অস্থায়ী শ্রেণীর মধ্যে মহলবারী-বনদবস্ত অনুসারে ত্রিশবৎ্সরের মত জমির 
দেটলমেন্ট হয় এবং তখন যে-খাঁজন৷ ধাধ্য হয় তাহা ধ পৰে মত 
পাক | এই ব্যবস্থামত গ্রামের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোক 

বাক্তিগতভাবে দায়ী। গ্রামের মাতকারকে পশ্চিমাঞ্চলে “ন্বরদাঁর 
বলে। নেই খাজনাপত্র যথাসমরে কলেক্টরীতে পৌছাইয়া দিবার চুক্তি 
করিয়! লয়। নেটল্মেন্ট অফিসার মহলের খাজনা! প্রথমে ধার্য করিয়া 
দেন; পরে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের ব্যক্তিগত খাঁজন। ঠিক করিয়া দেয়) 
জ্মির দাম, শয্যের মূল্য ও পরিমাঁণাদি বিচার করিয়া খাঁজন! ঠিক হয়। 

তবে সে ধার্য ঠিক হইল কিনা তাহার চরম মীমাংসা সেইখানে হইয়া যাঁ়। 



রবে সরকার গ্রজার লাভের প্রায় ৯* তাগ ও লইতেন কিন্তু বে ব্যতীত 
সর্বত্রই ৫» ভাগের অধিক লওয়! হয় নাঁ। 

উপর্যযক্ত খাজনা ছাড়া চাষীদের নিকট হইতে (১) পথ, পাঠশালা 
ও চিকিৎসা বলিয়া একটি কর বা সেস লওয়| হয়) (২) দ্বিতীয় সেদ্ 
গ্রামের কর্মচারীদের পারিশ্রমিক, যেমন মাঁতব্মর নিকাঁশনবীশ চৌকি- 
দারের বেতন (৩) দুর্ভিক্ষের জন্ত সংস্থান (১৯০৬ সাঁলে উঠিয়া গিয়াছে) । 

অযোধ্যার ভূমি বন্দবস্তের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। কয়েক 
খানি করিয়া গ্রাম লইয়া একটি তাঁলুক স্থষ্টি করা হইয়ীছে। সেই 
তালুকের খাঁজনা আদায়ের ভার ত্রিশবৎসরের জন্ট .তালুকদারের উপর 
্ন্ত হয়। তালুকদার রাজত্ব আদায় করিয়া সরকারের হাতে সমর্পণ 
করেন ও সরকার তাহার মন ও প্রাণু রক্ষার মত মুনফা দিয়া থাকেন। 
বাংলার জমিদারের তুলনায় তালুকদারের সম্মান ও স্থায়ীত্ব ছই কম 
হইবার কারণ তাহাদের স্থায়ীত্ব অনিশ্চিত এবং তাঁলুকের উপর কোনো 
প্রকার অধিকারও তাহাদের নাই। এক হিসাবে ইহারা বড রকমের 
গোমস্তা | 

রায়তারী বন্দবন্তে স্বয়ং সরকারই জমিদার, চাষী-প্রজাদের সহিত 
জমিজমার তিনি ব্যবস্থা করেন। ইহাদের জমি কেকি সর্ভে লইয়াছে, 
কত করিয়া খাজনা ধার্য হইয়াছে, কতখানি কোন্ শ্রেণীর জমি 
মাছে এই সমস্ত পুঙ্ান্তপুঙ্ঘরূপে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে সেটল্মেন্ট 
বিভাগের কর্তব্য । ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই প্রতি গ্রামের 
প্রত্যেকটি ক্ষেত, বিলের মাপ সেটল্মেন্ট কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। 
ইহা ইংরাজশীসনের সুদৃঢ় বিধি ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল। | 

অাযীবনরস্ত অনেকে গছন্দ করেন না তাহা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। ইহার কতকগুলি অন্ুবিধা আছে; (১) বিশ ত্রিশ 
বৎসর অন্তর রাজন নি্যের জন্গ যে তদারক চলে তাহাঁতে প্রজাদের 



তই. 

খু জবি হয। (২), নিশি মময়ে নিত খাজনা 
ধর ভয়ে জমির অযন্ধ করিতে আরম্ভ করে। সেটল্মেন্টের নামে 

তাহাদের আতঙ্কের সি হয়। ভয়ে অনেকে পয়স! কড়ি লুকা ইয়া! ফেলে, 

টু জমিজমাও ই করিয়! শ্রীহীন করিয়৷ ফেলে। (৩) কৃষকেরা সাইদ 

করিয়া জমির উন্নতির জন্ত বেশী পয়সা খরচ রা পারে না, মে জানে 
উন্নতি করিবেই তাহার খাজনা বাঁড়িবে। (৪) নিজের জিনিষ হইলে 
মাস্থুষের কেমন একট! সহজ দরদ জন্মে; ব্রিশবতসর ধরিয়া যে জি 

খামার চাষী সযত্বে গড়িয়। তুলিতেছে তাহা তাহার বৃদ্ধ বয়সে নাও 
থাকিতে পারে একথা ভাবিয়া সে কখনো সুখী হইতে পারে না। (৫) 

রাজস্ব দিয়া গ্রজার হাতে যাহা থাকে তাহাতে সুবৎসর চলিয়া যায় কিন্ত 
দুর্বঘসর কোঁনো মতেই চলে না। কিন্তু প্রজা ও সরকারের মধ্যে 

মধ্যবিত্ত কোনো লৌক থাকিতে পারে না বলিয়া এমব দেশে কোনে! 
বড় কাঁজে মূলধন পাওয়া কঠিন হয়। | 

জমিদার, তালুকদার বা মহাজনের হাত হইতে চাষীপ্রজার! যাহাতে 
রক্ষা পায় এজন্য ইংরাজ সরকার অনেক আইন জারী করিয়া | এই অদংখা 
মূক মানবের নীরব আশীবাঁদ পাইয়াছেন। | 

জমিদারের সহিত সরকারের যেমন একটা পাঁকা রকমের বাবস্থা 

হইয়া! গিয়াছে প্রজার সহিত জমিদারের তেষন কোনো কাঁয়েমী বন্দবস্ত 

হয় নাই। খাজনা ঘতই বৃদ্ধি পাঁউক তাহার প্রতিবাদের বা বাঁধ! দিবাঁয় 

কোনো উপায় ছিল না । চিরস্থায়ী বন্দবন্তের সময়ে জমিদারগণ গ্রজাকে 
তাহার জমিজমার পরিমাণ ও সর্ভাদি উল্লেখ করিয়া এক প্পাঁটা” লিখিয়া 

দিতেন ও তাঁহার নিকট হইতে ইহার এক. 'কবুননয়ং আদীয় করিরা 

লইতেম। কিন্ত কার্যত ইহা চলিত.ন! এবং জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই যে 
কোনা গ্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা ভিটা ও জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারি- 
তেন, প্রজার আঘ্রক্ষার কোনো উপায়ছিন না। ১৮৫৯ সালে জমিদারদের 



৩২৭ 

এই খামখেয়ানী কাঁও বন্ধ করিয়া দিবার জন্জ সরকার হইতে এক আইন 

পাশ হয়। দেই আইন অনুসারে বারবার বাদ বা চাষ করিলে জমিতে 
র্ার গাকামৰ হইল এবং ফেবছামত খাজনা বাড়ইবার অধিকারও 
বন্ধহইল। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনালি আইনে প্রজাদের অধিকার 

ও সত্ব আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। ১৮৯৮ ও ১৯০৭ মালে আরও.কতক 

গুরি আইন পাঁশ হয়। এইসব আইন পাশ হইবার ফলে জমির উপর 
্র্জার মন ও দরদ ছুই বাড়িয়াছে। জমিদারদের উৎগাঁতে ১৮৭৭ মালে 

দেখা যায় বিহারের একটি জেলাতে স্থায়ী গ্রজার সংখ্যা অতি সাধান্তই 

ছিল) ১৯** সাঁনে গ্রজাদের শতকরা ৮৭ জন স্থায়ী হইয়াছিল।. 
১৮৮৬ মালে এক আইনে অযোধ্াতে জমিদারদের গ্রজাদিগকে 

উচ্ছে্ করিবার বাঁ অযথা কররুদ্ধির ক্ষমত] মসচিত কর! হয়। গঞ্াবে 
দরিদ্রতার জন্য প্রজার! ক্রমেই মহঁজনের হাতের মধ্যে গড়িতেছিঘ এবং 
ককের ক্রমেই দিনম্ুরে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। মহাজনগণ 
জমির মালিক হইয়া কৃষকদিগহে মধুরের স্তায় খাটাইযা স্বয়ং মুনাফা 
গাইয়া ধাকেন। লর্ড কজ্জ'নের দময়ে এক আইন জারী হয় যাহাতে 

টাকার জন্ত গ্রজার জমি নিলাম হইবার নিয়ম বন্ধ হইয়া যাঁয়। এইরগ 
বছ আইনের দ্বার! গ্রজাদিগকে রক্ষা! করা হইতেছে । 



৬। আয়-ব্যয় 
আয় 

দেশের সুশাসনের জন্ট যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা রাজার ন্তাষ্য 

প্রাপ্য । ইহাকে রাজন্ব বলে। প্রাচীনকালে হিন্দুরাজগণ প্রজার নিকট 

ইইতে আয়ের কুড়ির একভাঁগ কখনো বা বার বা ছয় ভাগের একভাগ 
র্য্যস্ত রাজস্ব লইতেন। দে যুগে ভূমিকর ছিল রাজার প্রধান আয়। 
এখনো ভূমিকর হইতে বুটাশতারতে বুটাশ রাজের সবচেয়ে বেশী আঁয়। 

থে কয়টি উপায়ে রাজন্ব আদায় হয় প্রথমে তাহারই তালিকা দিতেছি, 
পরে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। (১) তূমিকর 
(২) কর রাজ্যের কর (৩) অরণ্য, গোচারণ ভূমি, খপির 

ইজীরার কর (8) আফিম (৫) লবণ (৬) মাঁদক পদার্থ বা 
আবগারী (৭) বাণিজা-গুন্ক (৮) ইন্কম ট্যান্স বা আয়কর 

(৯) প্রাদেশিক কর রাস্তাসেস, জলসেস্ প্রভৃতি (১০) ্ট্যাম্পের 
আয় (১১) দলিলাদি রেজিষ্টারী ফি (১২ ) রেলওয়ে, খাল, ডাক, তাঁর 

প্রভৃতি, জনহিতকর কার্য হইতে সরকারী বাত ) ট্যাকশান 
(১৪) বিবিধ। রা 

ভূমিকর সরকারের প্রথম ও প্রধান আয়; বাঁধ্নরিক প্রায় ৩১ 

কোটি টাকা এই বাবদ আদায় হয়) ভারতের সকল 
প্রকার আয়ের প্রায় দিকি এই ভূমিকর। গত ২৫. 

বৎসরের তূষিকর প্রায় ১* কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলাদেশে 

চিরস্থায়ী বন্দবন্ত বলিয়া এখাঁনকাঁর কৃষকদের উপর ইহার কি 
বিশেষ নাই। 

তুমিকর। 



রা, 

ঠাঙান। নিকট হইতে রি বা পাশ রে 

০9 হয়) নতুবা কাহারও কাছে অসঙ্গত পরিমাণ আফিম 

থাকিলে তাহাকে পুলিস মোপারদ কর! হয়। 

ভারতের মধ্যে বিহার ও মালব আফিম চাবের প্রধান স্থান। বিহার 

অঞ্চলে সব্ুকাঁর হইতে চাষীদের দাদন দিয়া আফিমের চার্য করানো হয়; 
চুক্তি অনুসারে সের প্রতি ৭॥* টাঁকা দাম দেওয়া হয়। গাজীপুরে 
সরকারের আফিমের এক ফাক্টারী আছে; সেখানে সমস্ত আফিম প্রথমে 

জড় করা হয়। পরে দেশের নানাস্থানে চাঁলান 'ও বিদেশে রপ্তানি 

করিবার মতো পৃথক্ পৃথক্ বাক্সে বন্ধ করা হয়। 

মালব' আফিম সাধারণত ইন্দোর, গবালিগনার ভোপাল, জীওরা, ধর, 

রাতলাম, মেবার, কোটা প্রভৃতি করদ রাঁজ্যে উৎপন্ন হয়। মাঁলব 

আফিম রু্তানীর বন্দর বন্ে। বৃটীশ সরকারের রাজোর মধ্যদিয়া যাইতে 

হয় বলিয়া প্রতিসিন্ধক পিছু পুর্বে ৬০০২ টাঁক! ও বর্তমানে ১২০০২ 

টাকা শুন্ধ দিতে হয়। 

কয়েক বৎসর পূর্বেও আঁফিমের চাষ ও বাণিজ্য ছিল। 
প্রধান খরিদীর ছিল চীন। কিন্তু এই জগতবিদিত 

রাজনের ক্ষতি। ভিওডখোঁর চীন জাতির মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়ায় 
তাহারা আফিম খাওয়! ত্যাগ করিয়াছে । ১৯১৩ সালে চীনসরকার 

আফিমের আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। তথন সাংহাই হাকেং 
এর বন্দরে হাজার হাঁজার বাজ্স আফিম মজুত । ভারত গভর্ণমেণ্টে অগত্য। . 

প্রায় ১১ হাজার বাল্স আফিম কিনিয়া চারদিকের আসন গগগোল 

নিটাইয়। দিলেন। ১৯১৬-১৭ লালে মাত্র ৮,৭১৭ বাঝ-বিদেশে রপ্তানী 
হয়) ইতিপূর্বে এত কম আফিম বিক্র্টিকখনো৷ হয় নাই। ফলে বিহারের | 
আফিমের চাষ উঠি. গিয়াছে ও অন্তান্ স্থানে ইহার চাষ কুষ্মিয়াছে। 



ঃ ১৮৯* সালে চীনে ৮১৩৬০ বাক্স ১৯১১ সালে৩*, ৬৯০. বান ও ১৯১৬ 

রানী একেবারে বন্ধ হইয়া ধায় ইহাতে ভারতসরকারের রাজদ্বের 
অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে । ১৯১৭-১৮ সালে আফিম হইতে সরকারী 

আয় হইয়াছিল ১৬৭,২৭,০০০ টাকা। এবৎসরে ইহা অপেক্ষা বি ই 
হইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে। 
লবণের উপর গুন্ধ ভারতে ইংরাজ আসিবার পূর্বেও ছিল। ভারতে 

চারি উপায়ে লবণ পাঁওয়| যাঁয়। (১) গঞ্জাবের 

সপ্ট পর্বত-শ্রেণী ও কোহাটের দৈম্ধব লবণের খনি 

(২) রাজপুতনার মধ্যস্থিত সম্ঘর হদের লবণ (৩) গুজরাটের কচ্ছের রখ 

হদের পাশে জমাট-বাঁধা লবণ ও (৪) বন্ধে, মাদ্রাস ও দিম্ধুর মোহনায় 

সমুদ্র জলের লবণ । 

পঞ্জাবের লবণ পাহাড়ে অফুরন্ত সৈন্ধব পাথর পাঁওয় যায়। লরণের 

স্তরে প্রকা প্রকাণ্ড গহ্বর কাটিয়া (এই লবণ 

তোলা হয়। রাজপুতনার সম্ধর হদে বছরে নয়মাদ 

কাজ চলে) বর্ষাকালে হৃদে জলবাড়ে তখন কাজ করা যায় ন!। 

হুদের মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়। চৌবাচ্ছ! বাঁনানো হয়। দেই জলের উপর 
সরের মত. করিয়া লবণ জমাট বাধে। কচ্ছের রণসাগরেও অনেকটা 

উপযুক্ত উপায়ে লবণ সংগ্রহ কর! হয়। বন্ধে ও মার্রাস প্রদেশে সমুদ্ধের 
তীরে খাঁল ফাটিয়া লোগাঁজল আনা হয় এবং সেই জল শুকাইয়৷ লোকে 

লবণ করে। ভারতের অধিকাংশ স্থলে এই লবণ ব্যবহৃত হয়। নদীবহুল 
, বাংলাদেশের ভিজামাটিতে সমুদ্রের জব হইতে লবগ করা যায় না বলিয়া 
এখানে লিভারপুল, রমনী ও ও শুডেন টিসি বিদেশ লে ধ্যান 
অধিক । রি 

_.. ভারতের প্রায় অর্ধেক লবণ সরকার লোকেরা বি পীি 

শিষটটর্ধেক লাইসেন্স প্রত লোকে বা আবগারী বিভাগের তবাবধানে 

জবণের সরবরাহ। 

বণ নংগ্রহের উপায়, 



টি ৩৩১ 

হয় -লবণ গভর্ণমেন্টের- একচেটিয়া বলিয়া ইহার 
উদ ও আছে। ইহার উপরে স্ত্ক থাকায় 

ধনীনিধন শিবির এই কর দিতে হয়। ১৮৮২ হইতে ১৯০৩ সাল 

পর্য্যন্ত লবণের কর মণপ্রতি ২।০ টাকা ছিল। ১৯০ সাল হইতে গোখলে 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাঁয় এই লইয়া খুবই আন্দৌলন চাঁলাইতে থাকেন 
এবং ভীহীর চেষ্টার ফলে এ বৎসরে শুক ২২, ১৯০৫ এ ১1, ও পরে 

১৯*৭ সালে ১২ টাকাঁয় পরিণত হয়। যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির 

জন্ত লবণের গুন্ পুনরায় বাঁড়াইয়া ১1* করা হয়। লবণের শুন্ক হাস 

বৃদ্ধির ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে যখনই লবণের দাম কমিয়াছে তখনই, 

ইহার ব্যবহার বাড়িয়াছে। ইহ! হইতে বার্ষিক আয় প্রীয় ৫ লক্ষ 

টাক! হয়। 

মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, ভা, আফিম রতি সকল প্রকার 

মাদক পদার্থ আবগাঁরী বিভাগের অন্তর্ণত। 

আফিম আবগারীর মধ্যে পড়িলেও আঁফিমকে 

পৃথক. করিয়। ধরা হয়। সরকার প্রতিবপর আবগারী বিভাগ 

হইতে প্রায় ১৩ কোটি টাকা আয় করেন এবং এই আয় বরাবরই 

বাঁড়িঘ। চলিতেছে । ইহ! দেখিয়া দেশের চিন্তাণীল লোকের! খুবই 
ভীত হুইয়! উঠিতেছেন) সরকার বলেন শুন্ধ বৃদ্ধি করিলে লোকে 

মদ কম খাইবে। কিন্তু যে পরিমাণ মদ দেশে 'তৈয়ারী ও. 

বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহা দেখিয়া কাহারও যনে হয় না ষ্বে 

এই অভ্যান দেশমধ্যে কমিতেছে। ভূমিকরের পরেই ষ্রকারের 
সবচেয়ে ৰেশী আয় আবগারী হইতে হয়। মাদক ব্রব্য বিক্রয় করিতে 

হইলে লাইমনেন্স লইতে হয় এবং গ্রতিৰৎসর সরকারকে. সেন্স টাকা 

দিতে হয়।। দেশীয় ভাটিদারের! মদ চৌলাইএর অন্ত টাকা দেয় & 
এই ছুই উপায়ে সরকারে বধসরে ১৫ কোটি টাকা হয়।.* 8 

| লবণ কর 

জা বিতাগ। 



৩৩২ 

: জের আমানী রী, বাদে উপর নে গু সরকার ধার্য 
করেন তাঁহা কেবলমাত্র রাজন্ব বৃদ্ধির জন্য, দেশের 

শিল্পবাণিজ্য রক্ষা বা বিদেশের বাণিজ্য বন্ধ করিবার 
উদ্দেস্তে নয়। তাহারা বলেন এক পক্ষের লাভ আর একপক্ষের লোঁকসান 
হয় এমন কোনে। অভিপ্রায় এই বাণিজ্য শুনব স্থাপিত হয় নাই। 
আমদানী শুন্ধ দেশের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে । 

সিপাহী বিদ্রোহের পুর্বে আমদানী সামগ্রীর দামের শতকরা ৫০২ টাঁকা 
হারে শুন্ধ দিতে হইত। তারপর বুটাশ পাঁলামেন্টের হাতে ভারত 

শাসনের ভার যখন অর্পিত হইল তখন ভারত সরকারের আর্থিক 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; সেই সময়ে জিনিষ বুঝিয়া, শুন্ধ শতকরা ১৯ 

হইতে ২৯ টাঁকা! পর্য্যন্ত ধার্ধ্য করা হয়। ১৮৭৫ সালে শুন্ক কমাইয়া 

পুনরায় ৫২ টাকা করা হয়। এই সময়ে ভারতের দেশীয় কাপড়ের 
মিলগুলি উন্নতি আরম্ভ করিতে থাকিলে ইংলগ্ডের ম্যানচেষ্টারের কল- 

ওয়ালারা খুব সরগৌল তোলে কারণ তাঁহারা এদেশে যে কাপড় 
পাঠাইত তাহার উপর শতকরা! ৫০২ টাকা কর দিতে হইত। অবশেষে 

১৮৮২ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট সমগ্র আমদানী শুস্ক একেবারে উঠাইয়া | 

দিলেন । ইহাঁতে রাজন্বের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৮৯৫ সালে 
ভারত সরকার নিরুপায় হইয়। পুনরায় শতকরা ৫০২ টাকা করিয়া 

গুন্ধ বসাইলেন, তবে বিলাতী সুতা ও কাপড় চোঁপড়ের উপর শুন্ক 

রদ হইল। ম্যাঁনচেষ্টারের কাপড়ওয়ালাঘের জিদ্ বজায় রহিল। 
কিন্ত রাজন্বের অবস্থা এই সময় খুব অসচ্ছল হওয়ায় সরকার নৃতন 
আয়ের জন্ত চারিদিকে হাত বাঁড়াইতে লাগিলেন ও অবশেষে পুনরায় 

কাপড় চোপড়ের উপর শতকর ৩২% টাকা! হাঁরে শুক বদাইলেন, সেই 
সঙ্গে দেশীয় মিনের উৎপর কাঁপড়ের উপর ও ৩২ টাঁকা করিয়া ট্যাক্স 

ধার্য হইল। দেশীয় তাতিদের কাপড় ইহা! হইতে বাদ পড়িল। দেশীয় 

রি সিরিয় । 



আয় ৩৩৩ 

সিলের উপর এই .ট্যাঙ্স ভারতে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়! উঠে। ১৯১৬ 
সালে বিদেশী সমস্ত আমদানী জিনিষের উপর সাঁধারণভারে শুল্ক বৃদ্ধি 
করা হয়) সেই সময়ে বিদেশী কাপড়ের উপর ৭২ টাঁকা গুক্ক হয়; 

ভারতীয় মিলের উপর পুবে'র স্তায় ৩২ থাঁকিল। যুদ্ধের সময়ে এই সত 
তাঁলিকা সম্পূর্ণ পরিবন্তিত করায় সরকারের আঁয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। 

দ্ধের পূর্বে গু হইতে আয় গড়ে ৯ কোটি টাকা ছিল ) ১৯১৬-১৭ সাঁলে 
১৩ কোটি টাকা, ১৮-১৯ সালে শুন্ধ হইতে ১৮ কোটি ২৫ লক্ষ 

টাকা আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমদ।নী শুন্ধ হইতে ১৩ কোটি 
৫৭ লক্ষ; রপ্তানী শুদ্ধ হইতে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ও ভারতের 
বয়নশিল্প হইতে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ আয হয়। 

কীঁচামাঁল রপ্তানীর উপর সামান্ত কর আছে; চালের উপর তি 
তিন আনা,চায়ের উপর পাউণ্ড প্রতি দিকি পাই করিয়া! শুন্ক ধাঁধ্য আছে; 

চায়ের শুল্ক হইতে যে আয় হয় তাহ! চা-বাগিচার উন্নতির জন্ত দেওয়া 
হয় সাধারণ তহবিলে যাঁয় না। 

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় অর্থ ভাগ্ডারের অবস্থা খুবই 
শৌচনীয় হয়। নেই অভাব পুরণের জন্ত সরকার 

বাহার রাজন্ব বৃদ্ধির নানাগ্রকার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; তাঁর মধ্যে এই আয়কর স্থাপন একটি। ৫০২ 

টাকার উপর যেব্যক্তির আয় তাহাকে শতকরা ৪২টাক। করিয়৷ কর 

দিতে হইত ? অর্থাৎ যে বক্তির আয় ছিল বার্ধিক ৫০০. তাহাঁকে আর- 
কর দিতে হইত বছরে ২০২ টাঁকা। ১৮৬০ সালে প্রথম এই 
কর স্থাপিত হয়। সময়ে সময়ে কাহারা কি.পরিমাণে আয়কর দিবে] 

তাহার তালিকা পরিবর্তিত হইয়াছে ও ১৮৮৬ .সালে যে তালিকা হয় 

তাহা যুদ্ধের দময় পর্যন্ত চলিয়াছিল। ২০০০, টাঁকার আয়ে টাকাদ 

৫ পাই, তাঁর নীচে টাকায় ৪ পাই করিয়! দিতে. হয়। জমিদার ও 

আয়কর 



চাষীদের এই আয়কর তে হয় না) তাছাড়া গভরমেপ্টের কমচারী, 
গ্আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকেই এই কর দিতে ইয়। ১৯০৬ 

সালে ৫০০ টাকা! হইতে ১০০০২ টাকার আয়ের উপর এই কর ধার্ধ্য করা 
হইল। বিলাতে ১৬, পাউগ বা ২৪৮০ টাকার কমযাহার আর তাহাকে 
এই কর দিতে হয় না। যুদ্ধের পূর্বে এই বিভাগ ইইতে আয় ছিল 

গ্রায় ও কোটি টাকা । ভারতবর্ষ যে কত দরিদ্র তাহ। সহজেই বুঝা যায়? 

ত্রিশকোটি লৌকের মধ্যে ১০০০১ টাকাঁর উপর বাধিক আয় এমন 

লোকের সংখ্যা যে কত কম তাহা এই লামান্ত আয় কর হইতে বুঝা 

যাঁয়। ইহার মধ্যে উচ্চ-সাঁহেব কর্মচারীরাও পড়েন। 

১৯১৬ সালে যখন সরকার দেখিলেন যুদ্ধ সহজে থামিতেছে ন। 

এবং রাজস্ববৃদ্ধি না করিলে চাঁরিদিকের খরচ চাঁাঁনো অসম্ভব, তখন 

তাহারা পুনরায় আয়করের তালিকা বদলীইলেন। পূবে ছুই হাজারের 
উপর যাহাদের বার্ষিক আয় ছিল তাহাদিগকে বার্ষিক টাকায় ৫ পাই 
দিতে হইত। নৃতন বিধি অনুসারে ৫ হাজার আয়ের উপর টাকায় 
৬ পাই, ১৭ হাঁজারের উপর টাকায় ৯ পাই, ২৫ হাজারের উপর রা 
১ আন কর সাব্যস্ত হইল। 

১৯১৭ সালে পুনরায় অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা হয়। বে 

লিখিত করের উপর এই কর দিতে হইতেছে। ৫০ হাজার হইতে ১লক্ষ 
টাকা আয়ে টাকায় এক আনা, ১ লাখের উপর টাকায় ১২ আনা, 
১২ লাখের উপর টাকায় ছুই গাঁনা, ২ লাখের উপর টাকার ্ আনা 

২২ লাখের উপর টাকাঁয় ৩ আনা কর ধার্য হইয়াছে। ১৯১৮-১৯ 

সালে ঘরকারী আয় গাড়ে তের কোটি টাকার উপর হইয়াছিল। 

পথকর, জলকর, খামের ছোটখাটো করকে প্রাদেশিক কর বলে। 
.. ১৯১২ সালে ইহার অনেকগুলি উঠা যায়ঃ ছার 
আয় সামান্ত। 

প্রাদেশিক কর। 



সরকারের সঙ্গে কোনে! কাজকর্ম করিতে হইলে বা আদালতে 

্াপ। . কাগজে ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়) কাঁজের গুরুত্ব রা 
টাকার পরিমাণ অনুসারে এই কোর্ট ফি-(0০1£% 8৪৪) কম বেশীহয়) 

কাহাকে রসিদ দিতে হইলে এক আনা, দলিল লিখিতে হইলে ছই আন! 
হইতে আড়াই টাকার কোর্ট ফি আমরা সর্বদা! দিয়া থাকি এই প্রকার 
আরও অনেকগুলি বিষয়ে টাকা দিতে হয়। ইহা টড সরকারী আয় 
৮ কোটি টাকার উপর হয়। 

কতকগুলি বিষয় পরম্পরের মধ্যে মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে 

রেজিষ্টারী অপিষে যাইতে হয় নতুবা! সে ব্যাবস্থা 

রেজিষ্টারী। . যেকেহ নামঞুর করিতে পারে। জমিজমা, বিষয় 

পশ্পত্তি হস্তান্তর করিবার সময় দলিলাদি লিখিয়! রেজিষ্টারী করিতে হয়। 
ইহা হইতে ঈরকাঁরী আয়সধ* লক্ষ টাকা। 

বনগুলি সবই সরকারী; বনের কাঠ বিক্রয় বা জম! দিয়া, ঘাস বাঁশ, 

বেত বিক্রয় করিয়া, গোরু চরিবার 'অনুম্তি দিয়া, 

| সরকারের আয় প্রায় ৩$ কোটি টাকা হয়। বন 
বভাগ মন্বন্ধ শিল্প পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে । 

এগুলি ছাঁড়া রেলপথ, ডাঁক, তার মুদ্রা হইতে সরকারের ষখেট 

লাভ হয়। এসকল বিষয় সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত 

ূ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখাঁনে পুনকুল্তেখ 
নিশ্রয়োজন। করদরাজ্য হইতে ৮৮,৮০১০০৯ টাঁকা আয়। 

মমগ্র ভারতের সকল দিক হইতে সরকারী আয় ১৯/১৮-১৯ 

সালে ১৮১৬১৬৭১৫০০ ঈ্ভু টাকা হ্ইয়াছিল। 

গত পঞ্চাশ বৎসরে সরকারী রাজন্থ দবিগুণেরও 

বণতৃমি। 

বিষিধ। 

সমগ্র রাজন্ব। 

অধিক হইয়াছে। 



৩০৬... ভারত-পরিচয় 

_ ভীর্তবর্ষের এই বিপুল রাঁজন্ব দেখিয়া নানা লোকের মনে নান! 

_ কথা ওঠে। সরকাঁর এই রাজন্ব বৃদ্ধিকে দেশের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া 
নির্দেশ করেন) কিন্তূ দেশীয় লোকের! ইহার উপ্টা কথা বলেন; তাহার! 
বলেন দেশের লোকের পক্ষে এই রাজস্ব বহন কর! ছুঃদাঁধ্য। সরকারী 
হিসাব মত মাথ! পিছু ২।০৩ পাই কর আমাদের দিতে হয়; ইহা হইতে 

যদ্দি ভূমিকর বাঁদ দেওয়! যায় ৪ কর ১ করিয়া মাথা পিছু পড়ে; 
সরকার বলেন এই কর সমগ্র আয়ের শতকর! ৯% ভাগ মাত্র, সুতরাং 

ইছা আদৌ অধিক নয়। 

বুটাশ দ্বীপপুঞ্রের ন্যায় ধনশালী দেশের বাৎসরিক রাজস্বের অপেক্ষা 

ভারতের রাজস্ব প্রায় দেড়গুণ অধিক । ব্রিটাশ দ্বীপের ধনের কাছে 

. আমাদের রাজত্ব খুবই বেশী বলিয়া অনেকে মনে করেন। সরকারী 

তরফের উত্তর হইতেছে ভারতের লোক সংখ্যা গ্রেটব্রিটেন হইতে প্রায় 

পাচগুণ এবং ভারত সরকার দেশের জন্ত এমন সব কাঁজ করেন যাহা 
বিলাতে সরকারকে করিতে হয় না । কিন্তু বিলাতের জাতীয় ধনবল ও 

ব্যক্তিগত আঁয় ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক যে এখানকার রাজস্ব অত্যন্ত 

অধিক বলিয়। অনেকে মনে করেন। আঁর সরকার রেল খাঁল প্রভৃতি 

কাঁজ করিতেছেন তাহাতেও তাহাদের লাভ হইতেছে বরং বিলাতে 

শ্রমজীবি ও কর্মচারীদের জন্ত বুদ্ধ বয়সের পেনশন্, বাধ্যতা মূলক জীবন 

বীমা ও শিক্ষা প্রভৃতি যেসব ব্যবস্থা করিগাছেন-_-এদেশে তাহা! করিতে 

হয় নাই। সুতরাং বিপাঁতের মহিত ভারতে তুলনা চলে না। 

ব্যয় 

রাজন্ব ব্যয়ের প্রথম কথা হইতেছে প্রজার হিত । আমাঁদের দেশে 
বলিত যে রাজ! যেকর গ্রহণ করেন তাহা শতগুণ হইয়া প্রজার নিকট 

[ফরিয়। আসে । : . হি 



১৯১৮-১৯ সালে বায় প্রায় ১৬* কোটি টাকা হইয়াছিল। তৎপূর্ব 

বরে হইয়াছিল ১৫৬ কোটি টাক।। যুদ্ধের পূর্ব হইতে ব্যয় প্রায় ৩৩. 
কোটি টাকা /াঁড়িয়াছে। প্রধান প্রধান, ব্যয়ের ফর্দ £-(১) খণ 
(২) সামরিক বিভাগ (৩) রাজস্ব আদায় খাতে বায় (৪ কমচারীদের 
বেতন (৫) ছুভিক্ষ নিবারণ (৬) সরকারী গৃহার্দি, পথ ঘাঁট নির্মণ 

(৭) বিবিধ বায়। 

ভাঁরতবর্ষকে অনেক সময়ে টাকা ধার করিতে হইয়াছে ; আমাদের 
দেশে যে রেল বা খাল তৈয়ারী হইয়াছে সে সবের মূলধন বিলাত হইতে 

্ আন । বিলাতে যাহার! টাকা দিয়াছে তাহার! দেই 

টাকাঁর রীতিমত সুদ পাইয়া থাকেন। আমাদের 

দেই সুদ প্রতিবৎ্সর দিতে হয়। এই গেল দেশের 
বাহিরে খণ। দেশের মধ্যেও সরকার খণ করেন। কোম্পানীর 

কাগজ কিনিয়া আমর! সুদ পাই । পোষ্টাপিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা 

রাখিয়া আমরা সুদ পাই ; এও সরকারের ধার। সরকারী বাঁজস্ব হইতে 
এই সুদ্ব আমরা পাই । এই সব টাকা ধার করিয়। সরকার নানা কাজে 

লাগান; যেমন দিল্লীতে যে নৃতন সহর হইতেছে তাহার জন্য যে ব্যয় তাহ! 
সরকারী তহবিল হইতে না করিয়া সরকার ধার করিয়াছেন। দেশীয় 

রাজারা অনেক সময়ে খণ গ্রহণ করেন। এই ধারের সুদ যাহাদের 

কাঁছি হইতে দেই. টাক1 লওয়া হয়, তাহাদিগকে দেওয়া হয়। ইহার 
মধ্যে সাধারণ খণগুলিকে শোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা! আছে। প্রুতি- 

বতমর রাজন্ব হইতে সুদ দিয়া আসল শোঁধ বাবদ কিছু রাখ হয়। 
যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ সালে জাতীয়খণ ছিল প্রায় ৪১২ কোটি টাকা । 

ইহার মধ্যে ২৭০ কোটি বিলাতের লোকের কাঁছে খণ ছিল। যুদ্ধের সময়ে 
আমরা ১৫০ কেটি টাঁক! সাঁআাঁজ্যের রক্ষার জন্ত ইংলওকে দান করিয়া 

ছিলাম। ইহাতে জাতীয় খণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬২ কোটি টাক দড়াইয়াছে। 

খণ ও 

তাহার হা 



রী ভারতবর্ষের স্থায় নির্ধন দেশের পক্ষে এই জাতীয় 
জাতীয় খণ।  খণ খুবই বেশী; অধিকাংশই টাঁকা রেল খাল 

 শ্রভৃতি ভালরূপ কাঁরবাঁরের জন্ত ব্যয়িত হওয়ায় চাপ খুব বেশী পড়ে না। 
ভারতবাসীদের মাথা পিছু ২৩২ টাকা খণ পড়ে) অন্তান্ত দেশের তুলনায় 
এই খণদায় খুববেশীনয়। ইহার কারণ ভারতসরকার বিনা কাজে কোনো 
খণ করেন নাই। যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ দালে সাধারণ খণ মাত্র ১৯ কোটি 
টাকা ছিল; ইহার সুদ ছিল ১ কোটি টাঁক1। অবশিষ্ট ৩৯২.কোটি টাকার 
সুদ ১৩ কোটি ৷ যুদ্ধের জন্ত ১৫০ কোটি টাকা আমাদের ধার হয়; নতুবা 

এতদিনে অকেজো খণ ভারত সরকারের এক পয়সা থাকিত না । " 
গত ঘাঁট বৎসরে জাতীয় খণ প্রায় ৫ গুণ বাঁড়িয়াছে। ১৮৫৮ সালের 

১০৭ কোটি ছিল। ১৯১৮ তে ৫৫৮ কোটিতে দীড়াইয়াছে। * গত 

জাতীয় খণ। &% 
উপ পপ ৯ পাপী পপ পেশ পিপীপসীপীপিিত ০ শি এপাশ লিকিত পপি শী শিপ পপীিশীল তাপ শি আপা শশা পপ পপি ।পাপপাপপাটি তত 00 

০০৮৬ জের । মোট রী । মাধারধ : কাজের খাণ ৰ 

: |. চিরীযা়োলের রোযার রত 
খণ ূ ৰ 

টু রেলওয়ে | খাল. আট | (কোটি 84 
বব মার্চ _ রি টি রি 1 

..। | | | ৃ ১৮৫৮ ৃ ূ ১৪৭ কোটি 
। | 

ৰ | ৃ 

১৮৬৮ | ৰ ূ র | ১১৩ ঠ/ 
ৰ ৰ ৰ | ৃ 

১৮৭৮ 1 র ূ ১৬৪৪ 
ূ কাযাররা রা 

১৮৮৮ ১৭৯৫ | ২৫৯ 1 ১১৪০৭ ূ ১২৪২ $, 
ৃ ং ৃ ূ | |... ্ 

১৮৯৮ 1 ১০৫৪ ূ ১৫৯৪ ৩২৫ | ১৯১০৫ ৰ ২৯৬৫ 4) 

১৯৭৮ ; ৫৬১1 ২৬৬৬ 88.৫ | ৩১১৪ | ৩৬৭৫ 

ঠারাটী ৃ বির 
১৯১৪ ১১৯২ 1 ৩৩৩০ | ধম) ৩৯২১1৪৯১৩১১ 

রা 
১৯১৮ 1] ১৩৩৩ 1 ৩৫৮৪ ৃ ৬৫৯8২৪৭৫৫৮৯ 35 
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পাঁচ বরে সুদ ১৭ কো টাকার উপর রি ছে / ১৯১৮ তে ২৪ 
কোটি টাকা'হইয়াছে। | 

ভারতের সমগ্র আয় (১৯১৮-১৯ ) ১৬৫ কোটি টাকা) নি মধ্যে 
সামরিক বিভাঁগের জন্ত প্রায় ৬৫ কোটি টকা খরচ 

হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ 

ব৷ প্রায় অদ্ধেক যুদ্ধের জন্ত ব্যয়িত হইয়াছে । ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় 

কোনো যুদ্ধ নাই অথচ এই বিপুল ব্যয় প্রতিবৎ্সর কেনযে করা হয় 
তাহা! লইয়া! বনুকাঁল হইতে তীব্র পমালোচন চুলিতেছে। জাপান এই 
বসরে ৪* কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে অর্থাৎ তাহার আয়ের প্রায় 
শতকরা ৩৭ ভাঁগ সামরিক বিভাগে বায়িত হইয়াছে! ইহার মধ্যে 
নৌবিভাঁগের বায় ধর! হইয়াছে; কিন্তু ভারতের নিজের কোনো নৌ- 
বাহিনী নাই। জাপানের স্থল-সৈন্ঠের ব্যয় ১৭ কোটি টাকা--সুতরাং 

ভারতের এই স্থল সৈন্যের জন্ত প্রায় জাপানের চারিগুণ ব্যয় হয়। 

১৯১৯-২০ সালে মোট সরকারী আঁয় ১৩৫২ কোটি টাকা; ইহার শতকরা 

৬৩% যুদ্ধের জন্ত ব্যয়িত হইয়াছে। | 
গত মর্টমাসে বড়লাটের সভায় ১৯১৯-২০ সালের আয় ব্যয়ের 

থস্ড়। হিসাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। রেলওয়ের আয় ছাড়া এ বৎসর 

(১৯১৯-২০) প্রায় ১৩৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে; ইহার 

মধ্যে ৩১, ৭৯, ২৫, ৮০৯, টাকা সমর বিভাগের জন্ত ধারয্যকরা হইয়াছিল । 

কিন্তু বায় হইয়াছে ৮৫ কোঁটি। হা 

নিয়ে সমর-বিভাঁগের ব্যয়বৃদ্ধির তানিক। প্রদত্ত রী | 

লামরিক বায়। 

১৮৮৪-৫ ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ 
১৮৯৪৫ ২৪5 *৯ 5) 

১৯০৪-০৫ ৫ ৮ ক ৮. ভি... /১ 7 

১৯১৫-১৬ ৩৩ 3): ৩৯. 



৩৪০ ভারত-পরিচয় 

:১৯১৭-১৮, রি ৪৩ কোটি ৫৬ লক্ষ 

১৯১৮-১৯ (বাজেট ) ৪৩ ৯ ৫৬ ১ 

১৯১৮-১৯ (যথার্থব্যয়) ৬৫ ১ ৯২ 

১৯১৯২০ (বাজেট ) ৬১, ৭৯ ১, 

১৯১৯-২০ (যথার্থ ব্যয়) ৮৫ ১, ৩৩ ১, 

১৮৮৪.৮৫ সালে সামরিক ব্যয় ছিল ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, ৩৬ 

বৎসরে এই ব্যয় প্রায় পাঁচগুণ হইয়াছে। কিন্তু গত ছয়ত্রিশ বৎসরে 
ভারতের লোকের আয় বা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ইহার অন্ুপাঁতে হয় 

নাই। ভারতবর্ষের শাস্তিরক্ষার জন্ত এত সৈন্তের প্রয়োজন হয় না। 
এই যুদ্ধের সময়ে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৫,০০৭ সৈন্ঠ ছিল, কিন্ত কোথাও 
একদিনের জন্য কোনোন্ধপ অশান্তি বা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয় নাই। 

রাজস্ব আদায় করিতে সরকারের খুব বায় হয়; বৎসরে প্রায় 

১৪1১৫ কোটি টাকা এই খাতে লাগে। সরকার 

ইচ্ছ! করিলে এদিকে কিছু খরচ কমাইতে পারেন। 

ভারতবর্ষের সরক।রী কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; এই বিরাট 

যন্ত্রে অসংখ্য কর্মী নিয়ত কাজ করিতেছে । ইহাদের 
পোষণ করিতে সরকারের ব্যয় ১৯১৭-১৮ সালে 
৩১ কোটি টাকা হইয়াছিল । এ বৎসরে ব্যয় আরও 

বাড়িয়াছে। গত ১৫ বৎসরে কারীমের বেতন [দেড়গুণের উপর 

বাড়িয়াছে। 

তারতবর্ষের সিবিলিয়ানগণ ষে পরিমাণ বেতন পাই. থাকেন 

পৃথিবীর আর কোনোদেশে এ শ্রেণীর কমচারীগণের এত বেতন 
নাই। বর্তমানে উচ্চকর্মের জন্ত কি ॥ বায় রি রি তাহা 
তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হইল। | 

রাজন্ব আদয়ের ব্যয় 

সরকারী কমচারীদের 

বেতন 



ভারতীয় সিবিল সারি... ২ কোটি ৫৫ লক্ষ 
পাবলিক ওয়ার্ক বিভাঁগে এ 

( ইম্পিরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল ) ৯৭ লক্ষ 

ভারতীয় মেডিকল সার্ভিস ৪৮ লক্ষ 

প্রাদেশিক সিবিল সার্ভিস ১ কোটি ১৫ লক্ষ 

ভারতীয় পুলিস সার্ভিস ৫৮ লক্ষ 

প্রাদেশিক পুলিস ্ ১২ ০ 

ভারতীয় এডুকেশনল্ » 21 

ভারতীয় বন বিভাগ », ২৪ ০১ 

উপযুক্ত ব্যয়ের উপর গৃতবংসর হইতে (১৯২০) ভাঁরতসচিব 
উক্ত কর্মচারীদের যে বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার ফলে বার্ষিক ৮* 

লক্ষ টাক! অতিরিক্ত বায় হইবে । উচ্চ কম্মচারীদের বেতন অতিরিক্ত 

পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। জাপান ভারতবর্ষ হইতে অনেক ধনী দেশ; 
জাপানীদের মাথা-পিচু আয়ও ভারতবাসীদের অপেক্ষা অধিক। কিন্ত 
তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণরেরা ৫1৬ হাজার টাকার বেশী বার্ষিক 

বেতন পান না। সর্বোচ্চ বেতন বার্ষিক ৬৭৫০ টাঁক বা মাসিক ৫৬২) 

আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটিরা এর চেয়ে বেশী বেতন পান। 
আমাদের দেশের জজ ম্যাজিষ্রেট, বড় .বড় অধ্যাপক প্রভৃতির 

বেতন খুবই বেশী এবং নিয়তন কমচীরীদের বেতন তেমনি কম। 
বিদেশ হইতে কমচারী আনিতে হয় বলিয়া এত টাকা আমাদের দিতে 
হয়) দেশের লোক ক্রমে এই মকল কাঁজে ভত্তি হইতে থাকিলে দেশের 
অর্থ দেশে থাকিবে। কিন্তু তাহাতে সরকারী ব্যয় কমিবে না। উপরের 

কমচারীদের ব্তেন না কমাইলে দেশের দরিদ্র শিক্ষক অধ্যাপক .কমারী 
চাপরাশী দারবান গ্রভূতিদের গতি নাই। 



৮ রি ভারত পরিচ চি 

১৯১৯-২০ সালের বাজেটে ৮,৫৩ লক্ষ পাঁউও রাজস্ব আদায় হইবে। 

ইহার মধ্যে সামরিক বিভাগে ৪,১২ লক্ষ পাঁউও। 
১,৭৭ লক্ষ নূতন রেলওয়েতে, ৬৯ লক্ষ পাউও 

রেলওয়ে সংস্কারাদি করিতে ব্যয়িত হইবে । শিক্ষার জন্য ৩,৬৭ হীজার 

পাঁউগড বা ৫৪ লক্ষ টাকা, চিকিৎসার অন্ত ১৬৫ হাঁজার বা ১৯ লক্ষ 

টাকা /স্বাস্তযোন্নতির জন্য ১,৪৫ হাঁজার পাঁউণ্ড বা ২১ লক্ষ টাক! , 

কির জন্য ৯৬ হাঁজার পাঁউও ১৪,৪০ হাঁজার টাকা; বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ 
বায় ৩ লক্ষ ১১ হাঁজার পাউও; দান ও এ প্রকার বায় বাবদ ৪ লক্ষ 

পাউও্ড ব1 ৬০ লক্ষ টাকা । 

দিল্লীর নূতন রাজধানীর স্বাস্থ্যের জন্য এ বংসরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা 

্যফরিত হইবে অথচ সমগ্র ভারতের জন্য হইবে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা । লর্ড 
হার্ডিংজ নূতন দিল্লীর ব্যয় ৬ কোটি টাঁকা হইবে অনুমান করিয়াছিলেন । 
যখন ভারতের রাজকৌ-ন্র অর্থের খুব টানাটানি তখনও ইহাঁর কাজ 
কামাই যাঁয় নাই। ১৯১৭-১৮ সালে ৩৭২ লক্ষ টাঁকা, ১৯১৮-১৯ 

সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা ও ১৯১৯-২০ সালে ৪৫ লক্ষ টাঁক' 

বায়িত হইবে বলিয়া গেজেট হইঘ্বাছিল। ইতিমধোই নৃতন দিল্লীতে 
৪২ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে । এবং এখনো শোঁন! যাইতেছে 
কাজ তে্নভাবে আরম্তই হয় নাই। এখনো কত রঃ টাক 

লাগিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। | 
দুতিক্ষ নিবারণের জন্য একটি সরকারীফাণ্ড আছে; এই ফাণ্ডে 

জাতীয় ধণ শোধ করিবার জন্য ১২ কোটি টাকা 
করিয়া বৎসরে জমা রাখ! হয়। 4 

এ ছাড়া বিবিধ ব্যয়ের মধ্যে কমচারীদের পেন্শন্, বিলাতে 

সিভিলিয়ানদের ফালেণির টাকা, সরকারী আপিষ আদালতের মনোহারী 
জিনিষের বাবদ প্রায় ৮ কোটি খরচ হয়। 

নুতন বাঁজেট 

বিবিধ বায় 



ভারত গভর্ণমেন্টের বায় অত্য্ত বৌ বলিয়া অনেকে সমালোচনা 

করেন। এই বিপুল ব্যয় কমাইবার দ্বিকে সরকার বাহাছরের এখন 

কল মনোযোগ দেওয়া, উচিত, নতুবা ভারতের শিক্ষা স্বাস্থ্য, কৃষি ও 

সামাজিক উন্নতি হওয়। স্থদূরপরাহত। | 
১৯০৯ সালে হর্ভিক্ষের বৈঠকে অল্প সংখ্যক সভ্যের৷ ষে প্রতিব্দেন 

চন পেশ করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম়ে দেওয়! 

সভোর মত ইহতেছে। 
১। ভারতের রাজন্ব কেবল মাত্র বা প্রধানত ভারতের সুখ 

স্থুবিধার দিক হইতে তাকাইয়! ব্যয়িত হয় না; ইহার উদ্াহরণ। 

(ক? ভারত রক্ষা )_-ভাঁরতের সীমান্ত নীতি বহুবার পরিবর্তিত 

হইয়৷ ভারতের প্রাক্কৃতিক বাঁধা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যয় ও দায়ীত্ব 

অসস্তবরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। [পূর্বে গিশ্ধু প্রদেশের পর্বত-মালা 
পশ্চিম-দীমান্তের চরম পংক্তি বলির নির্দিষ্ট ছিল। পরে বেলুচিস্থান 

তারত-সামাঁজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে এবং দক্ষিণ পারস্তের মধ্যে ঠিক 
রাজনৈতিক শক্কি গ্রতিষ্ঠা ন। হইলেও ব্যবসায় বাণিজা বিস্তৃত হ্ইয়! 

সেখানে শবার্থ শৃষ্ট হইয়াছে । এবং এই যুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়ার 

প্রা্থ মস্ত ভারই ভারতবর্ষ বহন করিয়াছে এবং এখনো নানা বিষয়ে 

করিতেছে । ভারতের রাজনৈতিক দীমান! এখন ( পারন্য বাদ দিলে) 

প্রায় তুরফে গিয়া লাগিয়াছে। সীমান্ত বৃদ্ধির ফলে ১৯০১ সালে উত্তর- 

পশ্চিম-সীঘাত্ত গ্রদেশ নূতন স্থষ্টি করা হয় ] 

(খ) ভারতের রেলপথ বিস্তার দেশের প্রয়োজন বা তাহার সাধ্যের 

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখনো হয় নাই। [১৯১৮১৯ সাল পর্য্স্ত ভারতের 

রেলপথে ব্যয় হইয়াছে ৫৮০ কোটি টাকা, ১৯১৯-২* সালে পুনরায় ৩৬ 

কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। রেলওয়ে হইতে লাভ সরকার কয়েক 

বমর হইতে পাইতেছেন। গন শতাবীতে রেলপথ খাড়ে ৫২ কোটি 



৩৪৪ 

টাকা লোকশনি হইয়াছিল অর্থাৎ গড়ে বদরে ১ কোটি টাকা । 
৯৯*৯ সালে অর্থাৎ রেলপথ স্ষষ্টি হইবার ৬* বখমর পরে ভারতীয় 

_ রেলওয়ে হইতে. শতকরা ১8% ভাগেরও কম আয় হইত। গত বরেক 
_ বত্দর যে লাত হইতেছে তাহা ৬ বৎসরের বিপুল লৌকশানকে এখনো 

পুরণ করিতে পারে নাই। ২৬ 

(গ)* সৈনিক বা শাসন বিভাগের যুরোপীয় কর্মচারীদের বেতন, 

প্রমোশন, পেনশন, ফালে্ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে তাহাতে সাঁধারণ 

লোকের ভ্রম হইতে পারে ভারতবর্ষ কর্মচারীদের জন্য, কমঠারীরা 
ভারতবর্ষের জন্ত নহে। | | 

[ভারতের ব্যয় বৃদ্ধির প্রাধন কারণগুলি উপরে প্রকাশ নরিজানি 

সাম্রাজ্াবৃদ্ধি, ব্রিটাশ বাণিজ্য-বিস্তার এবং যুরোগীয় কমচারীদের সুবিধা! 
নুবোগ দিবার দিকে সরকারের অধিক দৃষ্টি সম্বন্ধে অপবাদ যে কোনো 
কোনো স্থলে নিতান্ত মিথ্যা নয় তাহা! যুদ্ধের পূর্বে দেখা যাইত। 

পাবলিক মারিস কমিশনের প্রতিবদন সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইলে এ ধারণ! 

আরও দূ হইত। কিন্তু বর্তমানে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ও নীতি 

উদ্ারপথ অবলম্বন করিয়াছে ।] | . 

২। ভারতের বায় হ্রাস করিবার জন্ত ঘথেষ্ট মনোযোগ দেওয় হয় 
নাই তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে £_ 
(ক) শীসন-বিভাগ পরিচালনের জন্ত দেশের উপযুক্ত শিক্ষিত 

লোকদের নিয়োগ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ বেতন দিয়া 
_বিদবেশী কমচারী পোষণ করায় অনেক টাকা ব্যয়িত হইতেছে। 

_ (খ), থার্থ কর্মের অপেক্ষা কর্মচারীদের তদারক ও প্রতিবেদন 
প্রেরণ এবং শাসন কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণের বাহুল্য অধিক। 

 (গ) যুদ্ধ ন! থাকিতেও সর্বদা যুদ্ধে উপযোগী করিয়া স্থায়ী সৈৈ 
রক্ষা করার বৃথা ব্যয় বহন) ইহার বদলে স্থানীয় লৌককে সৈনিক কার্ধ 



শিক্ষাদান অধিক প্রয়োজনীয় । যুরোপে এত স্থায়ী সৈশ্ঠ রক্ষা করার প্রথা 

উঠিরা গিয়াছে। | ইহার ফল বিগত যুদ্ধের দময়ে দেখা! গিয়াছিল। 
শিক্ষিত সৈন্য মরিয়া গেলে তাহাদের স্থান পূরণ করিবার 'জন্ত আর 
কেহই ছিল ন1) তখন তাড়াতাড়ি ইসৈন্ত মংগ্রহ করিবার প্রয়োজন, 
হইয়াছিল ] | ৮ 

(থ) দেশীয় সৈন্তের অনুপাতের অনেক বেশী বিদেশী সৈন্য রক্ষার 

ব্যয় সহজে হা করা! যায়। [ যুদ্ধের সময়ে কেবলমাত্র ১৫,০০* সৈন্য 

ভারতে ছিল; কিন্তু সে সময়েও ভারতবাসীরা কোনে! প্রকার উপদ্রব 

করে নাই। ] | 

(উ) দেশীয় সৈন্ঘ-বিভাগে যুরোঁপীয় কমচারী নিয়োগ; এবং 
ভারতীয়দের উচ্চকর্মচারী হইবাঁর অধিকার ন! থাকায় অনেক যুরোগীয়কে 

অধিক বেতন দিয়া পোষণ করিতে হয়। ইহাতে ব্যয় খুবই করিয়া 

গিয়াছেন।  [ এই যুদ্ধের সময়ে কয়েকজন ভারতবাসীকে উচ্চ কমচারী 

হইবার অধিকার দেওয়া! হইয়াছে । ] 
(চ) কোম্পানীর সাহায্যে রেলপথ খুলিবার ব্যবস্থা নি 1ও তাহা. 

দিগকে বিবিধ প্রকারের সুযোগ দিয়। সরকারের লোকশান হয়। [যেমন 

ই, আই, রেলওয়ের ১৯১৯ সালে চুক্তি শেষ হইবার কথা; ভারতীয় 
রাজ্জনীতিজ্েরা বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে থান সরকারী করিবার জন 

বহুকাল হইতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন । ] 

৩। ভারতীয় রাজন্বের বণ্টন ঠিক ভাবে কর! হয় না। 

(ক) তথাকথিত দেখরক্ষার জন্ত অপেক্ষা্কত অধিক অর্থ ব্যয়িত 

হয়) দেশের আর্থক ও নৈতিক উন্নতির জন্ত ( যেমন শিপ, কা, বাথ 

শিক্ষা) যে অর্থ বায় হয় তাহা নিতাত্ত ধামান্ত। 
খে) প্রাদেশিক রাজন্থ হইতে প্রদেশের প্রয়োজনীয় কাজে অগেক্ষা-: 

স্কত কম ্র্থ র্যয়িত হয়; ভারতীয় সয়কারের ব্যয়ের কথ! প্রাদেশিক 



৩৪৬. নি | ভারত-পরিচয় 

| কর চি ভাবিতে হয়।, [উদাহরণ স্বরূপ নৃতন 

দিল্লীর স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের সহিত সমগ্র ভারতের স্বাস্থ্যের জন্য খরচ 

তুলন| করিতে পারা যাঁয়।] 

(গু) ভারতবর্ষের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির চেয়ে যায়! 

আসার রেল পথ প্রভৃতির উন্নতির দিকে সরকারের দৃষ্টি অধিক। [ অথচ, 

দেশের মধ্যে বড় বড় রাস্তা নাই বলিলেই হয়; এবং গ্রামের পথ ঘাটের 

কথা সকলেরই জান! আছে; এদিকে সরকারের দৃষ্টি দিলে দেশের 

যথার্থ উপকার হইত। ] 
ভারতের বর্তমান ব্যয়ভার বহন করা ভারতবাসীদের টার 

বাতির । সি সি ৪3 

আয় ব্যয়! 

( হোমচাজ্জ ) | 

উপযুক্ত ব্যয় ব্যতীত বিলাতের খাতে কিছু ব্যয় প্রতিবৎসর হই 

-থাকে। ইহাকে হোমচার্জ বলা হয়। বৎসরে প্রায় ৩* কোটি এই 
বাবদ বিদেশে যাঁয়। পূর্বোল্লিখিত রেল ও খালাদির জন্য খণের .সুদ। 
সরকারী কম্মচারীদের বেতন, ইগ্ডিয়া আপিষের (ভারত সচিব ও তীহার 

_কৌদ্দিল ইত্যাদিদের বেতন ) খরচ, গোরা সৈন্ট পাঠাইবার ও শিক্ষা 
দিবার, ও নৌ-বিভাগ রক্ষার ব্যয়, সরকারী জিনিষ পত্রের দাম, 

কম চারীদের ফালে পেনশন, দান থাতে বায় এই চোমচার্জের মধ্যে 

পড়ে। বিংশশতাবীর প্রথম হইতে এ পর্যস্ত বলাতে ব য় প্রায় ৬ কোটি 
টাকার উপর বাঁড়িয়াছে। 

এই হোমচার্জ লইয়া বহুকাল হইতে ভীষণ বাকৃবিতণা চলিতেছে । 
অধিকাংশ ভারতবামী এবং কোনো! কোনে! ইংরাজ অর্থনৈতিক পঙ্ডিত 

এই হোমচার্জকে ভারতের দারিপ্রের কারণ বলিয়। নিদ্্শি করেন; 



আহব্যয় 0০৩8, 

অনেকে ইহাকে শোষণ টা অভিহিত করিতেন। ভারতবর্ষ প্রতি 

বদর ৩০ ফোটি করিয়! টাক! দিতেছে ও তাঁহার বালে এমন কিছুই 
পাইতেছে না; এই জন্য কোনে! ইংরাঞ্ এই হৌমচার্জাকে করের সঙ্গে 

তুলনা করিয়ছেন। ৃ 

হৌঁমচার্জোর খাতে বে কয়টি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিলে 

[ঝা যাইবে যে এক-তৃতীয়াংশ বায় ভারতের সহিত ইংলগ্ডের রাজনৈতিক 
বন্ধের জন্য, অগর অংশ আর্থিক স্ন্বজনিত ; সুতরাং হোমচার্জকে 

শৌধণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না । তবে মোটের উর তাঁরতের সমগ্র 

রাজস্বের শত্তকর! ২০% ভাগ বিলাতে এই বাবদ চলিয়া যায় ইহার মধ্য 

অনেকগুলি খরচ কমানো যাঁয়; ধেমন অধিক ভারতবাঁী শামন ও 

সামরিক বিভাগে নিষুক্ত হইতে থাকিলে এখন যে টাকা ফাঁলে] গেনশন্ 

বাবদ বিলাতে ধাইতেছে তাহ! তখন এখানেই থাঁকিবে। প্রতি বংসরে 

গ্রায় ২১ কেটি টাঁকার সরকারী জিনিষ ও আসবাবপত্র বিলাতে কেনা 

হয়; এসব 'জনিষ শিরোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে তৈয়ারী হইতে থাকিলে 

এ খরচ বাঁচিয়া যাইবে। নূতন শাসন সংস্কারের গ্রন্তাবানুদারে ভারত 

নরচিবের বেতন আর ভারতকে দিতে হইবে না । অবশিষ্ট থাঁকিল 

রেলওয়ে খাল বাবদ ৫০* কোটি টাকার খণের নু; ক্রমে ক্রমে এ 

গুলিকে ভারত-রকাঁর নিজন্ব করিয়া লইলে এ দীয় হইতেও আমরা 

মুক্ত হইতে পাঁবি। 



৭। শিক্ষার ইতিহাস, । 
- ইরাংজের দেশজয় ও  বাণিজাবিন্তারের ঠায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের 

ত্রপাত বাংলাদেশেই প্রথম। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার 
মধ্যে বরাবর তিনটি প্রভাব দেখা যায়। পশ্চিমের 

জ্ঞানের প্রদীপ প্রথমে পাঁদরীর! এদেশে বহন করিয়৷ আনেন। দ্বিতীয় 
প্রভাব তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের ;-- ইহারা খুষ্টান পাদরীদের 
সাহায্যে যুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথ! জানিতে পারিয়৷ দেশবাসীকে 
সেই ধনে ধনী করিবার জন্ত উৎসুক হন। একশত বৎসর পূর্বে 
বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে ইহারাই প্রথমে নামেন কোম্পানী 
বাংলা জয় করিয়া প্রথম অর্দশতাবীর উপর শিক্ষার জন্য কিছুই করেন 

নাই; তবে পরবর্তী যুগে শিক্ষার মধ্যে তাহাদের প্রভাবই সমধিক । এই 

তিনটি ধারার ইতিহাসই ভারতের শিক্ষার ইতিহীস। 
দেওয়ানী কাধ্যের ভার কোম্পানীর হাতে আদিবার পরেও অনেক 

দ্রিন ফৌজদারী কাধ্যভার মুসলমান কমঠারীদের 

উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্যে ইংরাজ জজ 

দিগকে সাহাযা করিবার জঙ্ এক একজন মৌলবী 
সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী গাওয়া অনেক সময়ে কঠিন 
হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্ত এবং মৈত্র প্রদর্শন দারা রাজ্য 
মুসলমান সমাজকে প্রীত করিবার আশীয়, প্রথম গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস 
১৭৮১ সালে কলিকাতাঁর এক মাদ্রাসা বা মুসলমানী নিগ্যালয় স্থাপন, 

করেন। ভারতের সাহিত্য দর্শন আইনের রঃ ওয়ারেন হেট্টিংদের যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে বুটাশ ক্ষমতা ভারতে চিরস্থায়ী 
করিতে হইলে ইহা ভারতীয় ভাঁবাপন্ন হওয়া চাই; বুটাশ শাসনাধীনে 
ভারতের যাহা কিছু ভাল তাহা বড় হইয়া উঠিবে। | 

শিক্ষার তিনটি ধারা । 

কোম্পানীর মাদ্রাস। 

ও সংস্কৃতকলেজস্থ।'পন 



শিক্ষার ইতিহাস ৩৪৯ 

কাশীর রাজ্য জয়ের পর সেখানে ১৭৯১ সালে একটি সংস্কৃত কলেজ 
স্থাপিত হয়। তখন ফংস্কৃত,। আরবী, ফার্শী শি্গ-পরচারের জন্য 

কোম্পানীর খুব উৎদাহ ছিল। | 
কলিকাতায় মাদ্রাসার খরচ চাঁলাইবার জন্ঠ বার্ষিক ৩০ হাজার টাকার 

একটি সম্পত্তি নির্দিষ্ট হয়। ছাত্রগণ ৭ বৎসর কাল কলেজে পড়িত; 
কাহারও বেতন লাগিত না, উপরন্ত প্রথম তিন শ্রেণীর বালকের ৫২ ৮* 

১০৭ টাকা হিসাবে  জলপানী পাইত। আরবী. ফাঁ্শী ভাষায় সাহিত্য, 
যায়, অলঙ্কার, দর্শন, আইন, গণিত-শাস্্র শিক্ষা দেওয়া হইত। এছাড়া 

সুরোগীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রস্থদকল ফাঁশী ও আরবী ভাষায় অনুবাদ 

করিয়। হাঁকিমি ও উনানী পুস্তকের সহিত পাঠের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে 

ইংরাজী, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। 
লর্ড ওয়েলেদলী এদেশে প্রথমে (১৮০০ খুঃ) ইংরাজী কলেজ 

থুলেন ; তবে এ কলেজ সাধারণের জন্ত ছিল না। 

সেঁসময়ে সিবিলিয়ান কমচারীগণ ১৫১৬ বৎসর 

বয়দে এদেশে আসিত ; তাহাদের শিক্ষা, বিদ্াবুদ্ধি নিতান্ত সামান্য | 

তাহাদিগকে কমঞ্ষম করিবার জন্য এই বিগ্বালকের প্রতিষ্ঠা। এই 
কলেজের অধ্যাপকগণ সাতিবংসর কাঁজ করিয়া পুরা বেতনে গেনশন্" 

পাইতেন ॥ এবং কর্মচারীদের ব্তেনও খুব মোটা হইত। এই সব 
কারণে অজজ্জ টাক! এই খাতে ব্যয়িত হইত। | 

এই সময়ে খুষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিলাতে খুব একটি শক্তিশালী দল 

ও নি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকগণ 

ফেনীর আগতি। ধর্ম প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার 
| টান পাদরীদের এদেশে আসিতে উৎসাহ 

নিন নাঃ বরং যাহাতে সাহারা এদেশে না! আদেন তাহাই তাহারা 

চাঁহিতেন। সেই জন্ঠ মহাত্মা কেরী প্রমুখ পাদরীগণ ১৭৯৯ সালে 

লর্ড ওয়েলেস্লীর কলেজ 



৩৫, .. এ _ভারত-পরিচয় ৃ 

এদেশে আসিয়া! ইংরাঁজ মুলুকে বাদ করিলেন না, দিনেমারদের আঁধকৃত 
শ্রারামপুরে তাহাদের মিশন খুলিলেন। কেরা সাহেবের নিকট বাংলাভাষা! 

যে কত খণী তাহা এখানে বর্ণন করা! সম্ভব নয, তৰে' বাংলাভাষার 

ইতিহাঁস-অভিজ্ঞের নিকট ইহা! খুবই সুপরিটত। 

ভাঁরতের লোককে যুরোপের জ্ঞানে জ্ঞানী করিতে হইবে একথা প্রথমে 

এখানকার শাসনকর্তা বা বিলাতের পরিচীলক- 

দের কাহারও মনে উদয় হয় নাই। একথা প্রথম 

মনে হয় বিলাতের পৃর্বোন্রিখিত খুষ্টান সম্প্রদায়ের 
কয়েকজন ভক্তের মধ্যে। চাল গ্রাণ্ট ভারতবর্ষে কিছুকাল কাজ করেন 

ও পরে কোম্পানীর একজন পরিচালক হন। ১৭৯২ সাঁলে তিনিই প্রথমে 
ইংরাজী শিক্ষার কথ বলেন। ১৮১৩ সালে নৃতন সনদ লইবার সময়ে 
তিনি ও তাহার বন্ধুদের চেষ্টায় কোম্পানী বৎসরে ১ লক্ষ টাকা ভারতে 

শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিবেন ঠিক করেন। ইহার উদ্দেশ প্রাচীন সাহিত্যের 
উন্নতি-বিধান, পণ্ডিত ও মৌলবিদের উৎদাহ বদ্ধন, বুটীশ ভারতে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চচ্চা ও তাহার উৎকর্ষ সাঁধন। কিন্ত সে অর্থের 

দ্বারা বিজ্ঞানের জন্ত কিছুই করা হয় নাই, টাকাগুলি পপ্তিত ও-মৌলবীর 
বেতনে ও পুরানোগু'থি ছাপায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। উদাহরণ স্বন্ধপ 

বলিতে পারি একখানি আরবী গ্রন্থ ছাপিতে ২* হাঁজার টাক! ব্যগ়িত 

হয়! আরবী কেহ বুঝিত না বলির ফার্শীতে ইহার অন্থবাদ করা হুইল; 
কিন্তু দেখা গেল ছাত্রদের পক্ষে তাহা খুবই ছুর্বোধা, সুতরাং অবশেষে স্বয়ং 

অন্ুবাদককে ৩০*ং টাকা বেতন দিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্ত রাখা 
হইল। ১৮২০ লাল পর্য্যন্ত টাকাগুপি এমনিভাবে নষ্ট হইতে লাঁগিল। 

এদিকে বাংলাদেশের একদল লোক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইবার ও 
দিবার জন্তব্যন্ত। খৃষ্টান পাদরীগণেঞ খষ্টানী শিক্ষায় বাঙ্গালী যুবকদের 
মন বিকৃত হইয়া বাইতেছিল ; এই জোত হইতে বাঙ্গালীকে রক্ষা করা 

১৮১৩ সালের প্রদত্ত 

শিক্ষার বায় । 



৩৪৫১, 

তাহাদের শিক্ষার উদ্দেস্ত হইল। অপরদিকে সরকার উদার শিক্ষা 
প্রচারে বিমুখ ; সুতরাং আত্মরক্ষা! ও আতম্মোন্নতির জন্য আত্মনির্ভর 

ছাঁড়া লোকের আর গতি নাই একথা তাহার! 
বুঝিলেন | সেইজন্ত রাজা রামমোহন রায় ও মহাত| 

ডেভিড হেয়ার ২৮১৭ মালে হিন্দুকলেজ স্থাপন করিলেন। হেয়ার 
সাহেব প্রচলিত খুষ্টানধর্মে আস্থাবান ছিলেন না, তাই তিনি পাদরীর্দের 

সহিত কখনে! এক হইয়া! কাজ করেন নাই। উদীরচেত| রামমোহনের 
সঙ্গে তিনি যোগদান করিয়া এই নূতন ও প্রথম বিদ্ালয় স্থাপন 

করিলেন। কিন্তু হিন্দুকলেজর সহিত রাঁজা রামমোহন রায় যুক্ত ছিলেন 

বলিয়া গোঁড়া হিন্দুগণ ইহার সহিত মন খুলিয়া যোগদান করিতেন ন|। 

১৮১৭ লালে আর একটি জনহিতকর অনুষ্ঠানের হুত্রপাত হয়; 

সেটি হইতেছে কলিকাতা! স্কুল-বুক দৌসাইটি স্থাপন। এই সমিতির 
উদ্দেন্ত শিক্ষাপ্রদ পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন মুদ্রন ও স্বল্প 

ব! বিনা মূল্যে বিক্রয় বা প্রচার। এই সকল গ্রন্থ 
প্রথমে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান পাঁদরীগণই লিখিতেন ও তাহাদের ছাঁপা- 

খাঁনাতেই ছাপা হইত। তখনো বাংলাদেশে বাঙ্গালী গণ্য লেখকের সংখ্যা 

খুবই কম। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত এই সমিতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ 
ছাঁপাইয়! কাজ বন্ধ করিয়াদেন। | 

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুকলেজ ও রাজা. রামমোহন রায়ের প্রধান 
প্রতিদ্বন্দ্ী ছিলেন শ্রীরামপুরের পাঁদরীগণ । হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইবার 
পর বতসরেই তাঁহারা শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপন করেন) তাঁহাদের 

কতকগুলি বিষ্ভালয়ের এই কলেজ হইল কেন্দ্র। ইহারা ১৮২৭ সালে 

ডেনমার্কের রাঁজার নিকট হইতে উপাধি দেবার 

সনদ আনয়ন করেন। ১৮২৪ সালে ইহারা সাধারণ 
শক্ষাঙ্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন । 

| হিন্মুকলেজ 

সবল বুক সোনাইটি 

মে কলেজ 



৩৫২  ভারত- ভু 

১৮২* লালে কলিকাতার শিবপুরে আংগলিকান খুষ্টানগণ সর্ব 
প্রথম কলেজ খুলেন। (18:03 0011929) ১৮৩* সালে আলেক্ 

জেগ্ডার ডাঁফ নামক স্কটল্যাণ্ডের জনৈক পাদরী এদেশে আসিয়া (99)৪:21 
18886100175 1080165089) এক বিগ্ভালয় স্থাপন করে। ইহাই, 

পরে স্কটীশ চীার্টদ কলেজ নামে অভিহিত হইয়াছে । বাংলাদেশের 
ইতিহাসে ডাফের স্থান খুব উচ্চ। যদিও তিনি গোঁড়া খুষ্টান ছিলেন 

তথাঁচ রাজ! রামমোহন রার শিক্ষ! প্রচার কল্পে তীহাঁকে সাহায্য করিতে 

কোনো দিন বিমুখ হন নাই। ডাফের সমন্ন হইতে বাংলাদেশে ইংরাজী 

শিক্ষার মধ্যে স্কটাশ অধ্যাপকগণের একটি বিশেষ স্থান হইয়াছে। 
১৮৩০-৩২ সালে বিলাঁতের ইতিহাসে খুব একটা বড় পরিবর্তন হইয় 

যায়। শেষোক্ত বংমর রিফর্ম বিল্ পাশ হয়; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও 

মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে অধিকার অনেকথানি বাঁড়িয়! যাঁয়। ১৮৩৩ সালে 
সনদ লইবার সময়ে ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানুর কাছ হইতে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার কাড়িয়া লওয়৷ হয় এবং বুটীশ প্রজাদের ভারতে অবাধ প্রবেশের 

অধিকার দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে কোম্পানীর নিকট হইতে পাশ 
বান্না লইয়া তবে কেহ ভারতে আসিতে পারিত। এই 

গাদরীদের অবাধ বাঁধা দুর হওয়াতে দলে দলে পাঁদরী এদেশে আদিতে 

আন লাগিলেন। সেই হইতে জার্মান, ফরাসী, ইতালী, 
 দ্িনেমার, সুইন্, মার্কিন, অস্ট্রেলিয়ান সকলেই 

এখানে ধর্ম গ্রচার করিতে আিয়াছেন এবং শিক্ষা প্রচারে সহায়তা 

করিয়াছেন। মাদ্রীজের শিক্ষা এক প্রকার খৃষ্টানদের হাতে! বাংলা 

দেশে থৃষ্টান-পাঁদরী ও দেশীরদের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে ্ারিবিকে 

ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল । সেই সময়ে বাংলাদেশে ও ভারতের 
অন্তান্ স্থানে অনেক উচ্চ ইংরাজী বিগ্বালয় স্থাপিত হয়। এ পর্যন্ত 

শিক্ষার জন্ত কোম্পানী কোনই উৎকণ্ঠ! প্রদর্শন করেন নাই। ১৮২৩ 



সালে সাধারণ, শি সমিতি (8 00221010699 9. 000116 

[08180198) নামে একটি বোর্ড গঠিত হয়। ১৮২৪ লালে সরকার 

0 কলিকাতা সহরে ২৫ হাজার টাকা ব্যর. করিয়া এক 
কলিকাতা সত ' | 
কলেজ স্থাপন ১৮২৪ সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই ব্যাপারে তং. 

্ কালীন শিক্ষিত সমাজ খুবই ক্ষুদ্ধ হন? ইংরাজী শিক্ষার 
জন্ত লোক লালায়িত অথচ কোম্পানী সেই সময়ে সরকারী তহবিল হইতে 

২৫ ছাজার টাক! সংস্কৃত কলেজে ব্যয় করিলেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত 

ব্যতীত, সীমান্ত ইংরাজী, গণিত, শারীরতত্ব শিক্ষা দেওয়া! হইত; 

বিষ্ভালয়ের সংলগ্ন ছোট একটি হীসপাতাল ছিল। ্ 
* বাংলাদেশে শিক্ষ! সম্বন্ধে দুইটি মত ক্রমেই তীব্র ও সুস্পষ্ট আকার 

ধারণ করিতেছিল। কোলক্রক, উইলসন প্রভৃতি দংস্কৃতজ্ঞ সাঁহেবগণ 

২... ভারতের প্রাচীন শীন্ত্রাদির অধ্যাপনার পক্ষপাতী; 
শিক্ষিত সমাজের 

ঢুইদল .. অপরদিকে রাজা রামমোহন রায় ও ৃষ্টীয় পাদরীগণ. 

ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে ঘোর আন্দোলন করিতে 

লাঁগিলেন। ডাফ, প্ররমুখ্যাৎ পাদরীগণ কলেজে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা 

দিতেন) তাহারা বিশ্বাস করিতেন খৃষ্টান ধর্ম ইংরাজী ভাষার প্রসার ব্যতীত . 

প্রচার লাভ করিতে পারিবে না। রাঁজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন.. 

দেশের লোকের অঙ্গত।, কুসংস্কাৰ ও জড়বুদ্ধি যুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের 

কথা না জীনিলে দূর হইবে না। সেই মর্মে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড 

আমহাষ্টকে একখানি পত্র লেখেন ) সেই পত্রখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ . 
করা উচিত। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এই বাকঘৃত্ধ চলির। নি 

ইতিমধ্যে লর্ড মেকলে বড়লাটের "মন্ত্রী সভায় আইনসদস্য হইয়া 
আদিলেন। ৯৮৩৫ সালে তিনি শিক্ষা-বিষয়ক এফ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের 

নিকট পেশ. করেন। এই: দেশের ভাষা সাহিত্য 

ও ইতিহাস সম্বন্ধে মেকলের জান . সামান্যই ছিল; 
নর মেফবের মন্তবা 



তিনি আমাদের অতীত -কীর্ডি কলাপ ও.তৎকালীন বাজালী চরিত্রের অত্যন্ত 

» জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাই "হউক ভারতের, শিক্ষা ও 
 ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য 
হইয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করিয়! ইংরাঁজের মহত, 
স্বদেশ প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী লাভ করিয়া আপনার পায়ে 

আপনি যাহাতে দড়াইতে পারে, ঘূরোপীয রাজনৈতিকপ্রতিষ্ঠান সমূহ 
দেশমধ্যে স্থাপিত করিতে পারে, ইহাই ছিল মেকলের প্রাণের ইচ্ছা । 

এছাড়া কোম্পানীর ইংরাজী শিক্ষা গ্রচারের অন্য স্বার্থ ছিল। 

ইংরাজী শিক্ষ প্রচলনে সরকারী আপিষের কাজকর্ম ক্রমেই জটিল হইয়া 
কোম্পানীর সবার্থ। বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিলাত হইতে পরিচালকগণ 

| নিখিলেন “এইরূপ একশ্রেণীর লোক প্রস্তুত কর! 

প্রয়োজন যাহারা বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে দেশের দেওয়ানী সংক্রান্ত কাঁজ 

করিতে পারিবে। ইহা! করিতে গেলে যুরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের সহিত 

ভাঁলরূপে পরিচিত হওয়া উচিত। এদেশের লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার 

জন্য কোম্পানী সংস্কৃত আরবী ও ফারসী গড়াইবার কলেজ খুলিয়াছিলেন। 
গভর্ণমেন্ট প্রাটীন শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়। তাহারা 

স্তষ্ট হইয়াছিল? বিশেষত মৌলবী ও পগ্ডিতগণ খুব খুলী হইয়াছিল । 
তখন আমাদের রাজ্য নৃতন) সে সময়ের পক্ষে এইরূপ রান্রনীতি 
অনুমোদিত ছিল; কিন্ত এখন ইহার তত আবশ্তকতা৷ নাই।' ১৮৩৫ সালে 
লর্ড বেট্টিষ্বের শামনকালে গভর্ণমেণ্ট বৈলিবেন ও অতঃপর ভারী শিক্ষা, 

দেশময় প্রচারিত ইইবে। : 

এই সময়ে মিঃ আডাম নামক'জনৈক ইংরাজ বাংলাদেশের নানান 

ঘুরিয ঘুরিয়৷ এখানকার দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ও ্রণানী লিপিবদ্ধ করেন। 
তখন অধিকাংশ গ্রামেই শিক্ষার কোনো না কোনো বনদবন্ত ছিল। তবে 
শিক্ষার আঁদর্শ খুব উচ্চ দা হইলেও 'কাঁজচলা বিদ্বা গ্রামের অধিকাংশ 



ছেলেই পাইত; সংস্কৃত শিক্ষ দেশব্যাপী ছিল এবং এক একটি স্থানের 
পণ্ডিত একত্র করিলে একটি বিশ্বরিদ্ালয় স্থাপিত হইতে পারিতএ কিন্ত 

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের এই ভিতরকার জিনিষগুলির প্রতি কাহারও 

ৃষ্টি পড়িল না । সরকার উচ্চ শিক্ষা লইয়! এতই ব্যন্ত ছিলেন যে দেশের 

পাঠশাল! চতুষ্পাঠিগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই বব 
বিদ্তাকেন্ত্রগুলিতে কেবল ভারতের জ্ঞানের ধারা বজায়ের চেষ্টা ছিল 

বাহিরের সহিত তাহার যোগ ছিল না! এবং যোগস্থাপন করতেও ইন্ছারা 

ইচ্ছুক ছিলেন না। 
_. বাংলাদেশে বেটিঙ্ক যেমন শিক্ষার জন্ করিয়াছিলেন, মাদ্রাসের 

তৎকালীন গভর্ণর স্যার টমাস্ মন্রো দেশীয় শিক্ষার অবস্থা জানিবার 
জন্য ব্রতিমত তদারক করেন। তাহার চেষ্টার ফলে প্রকাশ পায় 

১৮২৬ নালে প্রায় ১২২ হাঁজার বিষ্তালয়ে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ( অর্থাৎ 

৬৭ জন লোকের মধ্যে ১ জন) শিক্ষা পাঁইতেছিল। বিস্তালয়ে 
যাওয়ার বয়সী ছাত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিষ্ভালয়ে গমন করিতেছিল। 
বর্তমানে সমস্ত ভারতে এ বয়সী বালকদের $শ অধ্যয়ন করে। ও 

বদ্ধেতে সেই সময়ে বিখ্যাত খতিহামিক এল্ফিন্ষ্টোন সাহেব 
গভর্ণর । তিনি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বীঁচাইয় রাখিয়া তাহারই 
মধ্যে ঘুরোগীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচলনের প্ষপাতী ছিলেন। দেশের 
প্রাণ তাহার সাহিত্যে ও দর্শনে; সেই সাহিত্যাদির আঁলোঁচনা 
উঠাইয়া ইংরাজী সাহিত্য দর্শনের প্রবর্তনের তিনি বিরোধী ছিলেন। :. 
১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় 

টাকা স্ুল.ও কলেজের জন্ত -ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বিশ বৎসর 

সরকার শিক্ষা বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখান এবং তাঁহাদেরই তত্বাবধানে 
মব চলিতে থাঁকে। পাদরী ও দেশীয়দের বিস্তালয়গুলির খুব উন্নতি 
হইয়ছিল। সাঁধারণ লোকের ..জন্ত প্রাথমিক ও ম্ধ্য-বাংলা 



ক্জিবা খুলিবার দিকে সাবের তে যায় নাই। তীহার! 
থ ভা তেন সমাজের উপরের স্তরে িক্ষাবিস্তার ১০৮৫ নি্তরকেও 

্পর্শ করিবে । 
ইংরাজী শিক্ষা যে কেবলমাত্র জানের জন্ত লোকের প্রি হর 

ছিল তাহা নহে; লোকে শীদ্রই দেখিল ইংরাজী জাঁনিলে সরকারী 
চাকুরী সহজে মিলে। এছাড়া ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণ! 
করিলেন যে যাহারা সরকারী বিষ্ভালয় হইতে পাঁশ করিবে 
তাহাদিগের! মধ্য হইতে কর্মচারী নিযুক্ত কর! হইবে। ইহ 
একটা কম প্রলোভন নয়। এতকাল হিন্দু মুসলমান উভয়েই পার্শী 
শিক্ষা করিত, কারণ পার্শী ছিল রাজভাষ! ৷ হিনুগণের পক্ষে পার্শাও 
যেমন ইংরাজীও তেমন । সুতরাং একটা! ছাঁড়িয়া আর একটা! ধরিতে 
ও শিখিতে সময় বেশী লাগিল না। মুসলমানগণ এ বিষয়ে গিছহিয়া 
বুহিল। পার্শী তাহাদের জাতীয়-ভাষা, এক প্রকার ধর্মেরও ভাষা. 
তাহাদের হৃতপর্বন্থ রাজার ভাষা। মুসলমানগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান লইতে 
মুখ ফিরাইয়৷ থাঁকিলেন। ফলে মুললমাঁনগণ বাংলাদেশে হিন্দুদের 
অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইয়াও বিস্তার ক্ষেত্রে, কর্মের তরে 

পিছাইয়া গেলেন। 
.. ১৮৩৬ দালে বাংলাদেশ হইতে সংযুক্ত প্রদেশ পৃথক করিয়া 
একজন ছোট-লাটের উপর দেওয়৷ হয়। সেখানেও, শিক্ষার হাওয়া! 

বহিয়াঁছিল তবে তাহ! নিতান্ত ক্ষী। অধিবাসীদের মধ্য হইতে 
তেমন করিক্ম! প্রাণের সাড়া পড়ে নাই। সরকার. প্রত্যেক তহশীঘে 
একটি করিয়া! বিগ্তালয় স্থাপন. করেন; এবং চতুপার্স্থ পাঠশীর। 
স্ুলির উন্নতি করিবার: জন্ত তদারক অর্থনাহাধ্য ও উপদেশীদির 

 মাজাস গভর্ষেনট ১৮৪১. সালে মাডরানে একটি ও ফসলের 



ছুই: চিট জায়গায় কেন ইনানী বি্তালয স্থাপন করেন 
প্রাথমিক শিক্ষার কোনই বাবস্থা ছিল না। পাদরীগণ কর্তৃক ধিক 
পাঠশালাগুলি অর্থনাহায্য পাই! 
বধ প্রদেশে সুবিখ্যাত এল্ফিন্ষ্টোন সাহেব ইরানী শক 

বিস্তারের জন্ত জেলাঁয় জেলায় উচ্চ-ইংরাজী বিষ্কালয় স্থাপন করেন। 
অনেকগুলি দেশী ভাঁষার স্কুল দরকারী সাহাঁষ্য পাইতে লাগিল এবং 
পাঠশালাগুলি তদারকের ব্যবস্থা হইল। এই রূপে ধীরে ধীরে ভারতের 
নানা স্থানে ইংরাজী বিষ্যালয স্থাপিত হইতে থাকিল। 

১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনদ লইবার সময়ে পার্লামেন্ট তদারক 
কালে ভারতের শিক্ষার অবস্থা পুঙগান্পুঙ্ঘ রপে খোঁজ করিলেন। 
তাহারই ফলে ১৮৫৪ সালে কোম্পানীর বোর্ড অব কন্টোলের 
সভাপতি স্যার চা্লদ্ উড. এদেশের শিক্ষো্নতিকল্পে নূতন এক 
প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। এই প্রতিবেদনে অনুসারে ভারতের 
শিক্ষার আগাগোড়া নৃতন করিয়া গঠিত হইল। এতদিন উচ্চ 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার জন্ত সরকার অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতে 
ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের কোনো ব্যবস্থা হয় 
নাই। বিশ বৎসর যাবৎ সরকার নিজ অর্থব্যয়ে স্কুল কলে 
স্বাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন, দেশীয়দের -সাহাধ্য তাহানা 
চান নাই। কিন্তু এমন করিয়া শিক্ষা দেশব্যাপী হইতে পারে না) 
সেই জন্ত বেসরকারী চেষ্টায় ও অর্থে যাহাতে বিগ্রালয় স্থাপিত হয় 
লেই দিকে তাহারা দুটি দিজেন। মহামতি উড্ডের প্রবানুমারে 
শি্ললিখিত পরিবর্তনগুলি সাধিত হইয়াছিল (১) শিক্ষা সাধারণের 
মধ্যে বিস্তৃত করিবার ব্যবস্থা হইল | (২) প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক 
পৃথক সাধারণ শিক্ষা নমিতি 'বা 09আ8900 ০৫78%10 [5৪ 
00080) গঠিত, হহুইল। (৩). টা তীয়. বিশ্ববিস্ালয় স্থাপনের | 



রস্তাব এই সময়ে হয়, এবং কয়েক বতদরের মধ্যে কলিকাত 
বন্ধে. ও মাঁ্রীসে বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপিত হয়। (৪) 'বেমরকারী 
বিদ্যালয় যাঁহীতে অধিক পরিমাণে 'স্থাপিত হয় েজন্য দাধারণকে 

উৎসাহিত করা ও মেগুলিকে যথাযথভাবে তত্বাবধানে রাঁখিবার জন্ত অর্থ 

সাহাঁধ্য করিয়। বাধ্যবাধকতাঁর মধ্যে আনিবাঁর কথা হয়। (৫) 
'্নরকারী স্কুল ও কলেজের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়। 

(৬) মধ্য-ইংরাজী বিষ্ভালয় স্থাপন ও শিক্ষকদের শিক্ষার জন্ 
স্থাপনের কথা তিনি এ সঙ্গে উপস্থিত করেন। | 

১৮৫৭ মালে বঙ্গদেশ, বধে, মাত্রীঘ, সংযুক্ত-প্রদেশে ২ লক্ষ ৩, 

হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রায় ছুই লক্ষ পাঠশীলাতেই পড়িতেছিল ; 
চারি প্রদেশে প্রায় ৫ হাজার প্রাথমিক বিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছিল । 

কিন্তু ইতিমধো সিপাহী বিদ্রোহ হওয়া রাজকোষে অর্থের অত্যন্ত 
টানাটানি হয়; মুতরাং শিক্ষার জন্য পৃথক কর বা মেস্ গ্রহণ ছাড়া 
শিক্ষা প্রচার করা অসন্তব হইল। ১৮৬৫ সালে সিক্ুপ্রদেশে ও পর 
বৎসরে মান্রীসে ও ১৮৬৯ সাঁলে বন্ধেতে ও আরও ছুই বৎসর পরে য় 
প্রদেশ ও গঞ্জাবে এই কর ধার্য করা হয়। 

_ ইহার পর পঁচিশ বংমর ভারতের শিক্ষানীতির মধ্যে আর কোনে 

পরিবর্তন হয় নাই। এই কয় বৎসরে শিক্ষা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল; 

১৮৫৫ সালে বঙ্গ বিহাঁর উড়িষ্যাঁতে যেখানে কেবলমাত্র ৪৭টি স্কুল ছিল-. 

গভ্ণমেন্টের অতিরিক্ত চা হাঁ করিয়া দেওয়াতে দেড় বৎদরের 

মধ্যে ৭৯ বি্ভালয় অর্থ-াহাধ্য পাঁইবার জন্য সরকারের নিকট 
আবেদন করে। ১৮৭১ সালে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ১৩৩টি ও ম্ধ্য 
ইংরাজী সবল ৫৫১ হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে স্কুলের সংখ্যা ২০৯টি 
হয়। ২৫ বারে ৪৭টর স্থানে ২৭৯টি (বিদ্ালয় হইয়াছিন। 
১৮৮২ মালে ভারতে ৯* হাজার সরকারী বেসরকারী মল প্রকার 

৩৫৮ 



বিগ্ালয়ে ২৫ লগ বার্থ রি ক্ঠিত ও সই কলেজের ক্কি ও 
মখ্যা ছিল ৬ হাঁজার। | 

১৮৮২ সালে তারতের শিক্ষার অবস্থা আলোচনা করিবার জন্ত 

এক কমিশন বসে। ইহার পূর্ববর্তী আর ছুটি সরকারী কমিশনের 
মন্তব্যের ফলে শিক্ষাবিতাঁগে যেরূপ যূগাস্তর হইয়াছিল এই বৈঠকের 
ফল সেরূপ হয় নাই। ] 

ভারতের বিশেষতঃ বাংলার উচ্চ ইবাী শিক্ষা প্রসার এত বাড়ি, 
ছিল যে তাহা শিক্ষা-বিভাগের আয়ত্বের মধো আর ছিল না। এই 
কমিশন একথা হৃাদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং বেসরকারী শিক্ষা 
প্রচারের জন্য তাঁহারা আরও উৎসাহ দিলেন) গভর্ধমেন্ট যাহাতে 

অতিরিক্ত চাঁপ দিয়। দেশের চেষ্টাকে নিরন্ত না করেন ইহাই এই 
কমিশনের উদ্দেশ্য । পঞ্চাশ বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতের 
এমন এক শ্রেণীর লোক হইয়াছিল যাহাঁদের আশা ও আকাজ্ যুরোপীয় 
ধরণের ;) যুরোপের স্বাধীন চিন্তা, যুরোপের স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থ। 

সমস্তই তাহাঁদের আদর্শ হইয়াছিল | 
১৮৮২ সাঁলের.কমিশনের তদ্দারকের ফলে দেশের সর্তত্র নৃতন নৃতন 

কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল । বাংলাদেশের অনেক গুলি স্কুল 

বাঁড়িতে বাড়িতে কলেজে পরিণত হইয়াছিল, এই স্কুল ও কলেজের 

মধ্যে কোনো প্রকার ভেদ ছিল না, একই পরিচালক, একই তহবিল । 
একই বাড়ীতে সবই হইত। অধিকাংশ স্থলে বাঁঙাঁলী জমিদারিগণ উচ্চ 

শিক্ষার জন্ত অনেক ব্যয় করিতেছিলেন। কলেজ বিভাগে প্রথম প্রথম 

লোকমান হইত বটে কিন্ত স্থল বিভাগের আয় হইতে তাছা! পুরণ হইত 
ইংরাজীশিক্ষার প্রচারের সঙ্গে কলেজের ছাত্র সংখ্যা বাড়িতে লাগিল 
এবং অল্প [কয়েক বরের মধ্যে কলেজুলিও কীথছে. াতনির্ডির 



.১৮৮২ হইতে ১৯৯৯ পরা ভারতের রী বিভাগের বিশেষ কোনে 
পরিবর্তন হয নাই। ১৯০১ সালে সকল প্রকার বিদ্তালয়ের নখ্যা ছি 

৯ লক্ষ ৫ হাজার-_বিশ বৎসরে ২৫ হাজার স্কুল বাড়িয়াছিল। ছাক্র 
সংখ্যা ১৯০১ দালে ৪০ লক্ষ- অর্থাৎ বিশ বৎসরে ১৫ লক্ষ বাড়িয়াছিল। 

এ. ছাড়া বেসরকারী ৪৩ হাজার পাঠশালায় প্রায় ৬ লক্ষ বিদ্তার্থী 

ছিল। ১৮৮১ সালের তুলনায় বিশ বৎমরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের 
ছাত্র সংখ্য। ৪৯% এবং উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রায় চারি গুণ বা ১৮০% 

হারে বাঁড়িয়াছিল। এক বাংলাদেশে ২৭৯টি স্কুলের স্থানে «৩৫টি 
হাই স্কুল হইয়াছিল এবং মধ্য ইংরাজী স্কুল ত্রিশ বৎনরে ৫৫১টির স্থানে 
১১৪৮১টি হইয়াছিল। এবারেও দেখা গেল প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ 

ইংরাজী শিক্ষা দ্বিগুণের উপর বাড়িয়াছে। কলেজ বিভাগের উন্নতি 
প্রাথমিক শিক্ষা অন্নুপাতে খুবই বেশী হইয়াছিল। ১৮৮১ সালে সমঞা 
ভারতে সকল শ্রেণীর ৬৭টি কলেজ ছিল ১৯০১ সালে ১৪৫ হয়; ছাত্র 

ষংখ্যা ৬ হাজারের স্থানে ৯৭২ হাজার হইয়াছিল। এ ছাড়া! ৪৬টি আইন, 
চিকিৎসা ও অন্তান্ত প্রকারের কলেজে প্রায় ৫২ হাজার বিদ্ধার্থী অধ্যয়ন 
করিত। বাংলা দেশে সরকারী কলেজে ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতে- 

ছিল এবং বেসরকারী কলেজে বাড়িতেছিল। শিক্ষার একমাত্র 

উদ্দেশ্ঠ ছিল পরীক্ষা পাঁশ ও উপাধি গ্রহণ__তাঁ” দে যেমন করিয়াই হউক । 
ভাল মন্দ কলেজ, ভাল পড়ানো মন্দ পড়ানো! প্রভৃতি' চিন্তা গরীৰ 

ছাত্রদের মনে আসিত না। তাহার মনে আসিত (কোথায় সন্ত হইবে। 
স্কুল ৪ কলেজে সর্বত্রই পড়ানো হইত গাঁশ করাইবার জন্ত। 

বিশেষ কতকগুলি পু'থির বিশেষ স্থানগুলি বিশেষ ভাবে পাই লা 
ঘিয়া. মুখস্থ করাইয়! যুনিতাসিটর পরীক্ষা পাশ করানো! : শিক্ষকদের 
একমাত্র উদদে্ত ছিল। বিষ্তালয়ে শিক্ষকদের অবস্থা অত্যন্ত শাচনীয় 
ছিন। সরকারী স্থুলে বেতন ২৫২ টাক! হইতে ২** টারা পর্স্ত 



৩৬১ 

হইত। বেসরকারী বিদ্তালয়ে ৫২. টাকা হইতে: ৭৮০ টাকা মাগিক 
বোন হই). উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ে শিক্ষার খরচ. বাংলা, দেশেই 
সব চেয়ে কম পড়িত-_মাঁথা পিছু মাত্র ১৮২; বদ্ষেতে ৩৮৯ যুক্ত 

গ্রদেশে ৩৬২, মাদ্রাজে ২৩২। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা সন্তা 

ছিল বলিয়া উহা খারাপ হইভ এবং খারাপ হইত বলিয়াই' উহা সন্তা 
পড়িত। 

গত শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষা বিষয়ে চারিদিক হইতে এইরপ 
সমীলোচিন। হইতে লাগিল । ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 'ষেদকল ছাত্র 

উপাধি লইয়৷ বাহির হইতেছে তাহারা যথার্থ উপাধির মর্যাদা রক্ষা করি- 
তেছে কিনা, শিক্ষার আদর্শ নীচু হইয়াছে কিনা, পরীক্ষোততীর্ণ ছাত্রদের 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিনা, যুনিভাঁসিটির সিনেট সভার সদস্য সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক কিন! ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন উঠিতে লাঁগিল। ১৮৯৮ 

সাঁল হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান, বিচার, ছন্দ আরম্ভ হয়। এ বৎসরে 

সমগ্র ভারতের শিক্ষ। বিভাগের পরিদর্শনের জন্ত একজন কর্মচারী 

বিলাত হইতে আনীত হন। ১৯০১ সালে তৎকালীন বড় লট 

লর্ড কর্ন শিম্লা পাহাড়ে যুরোপীয়দের লইয়া এক বিশেষ সভা! 

আহ্বান করেন। ১৯৫ সালে পুনরায় এক কমিশন বসানো হয়। 
তাহাদের প্রতিবেদন গরকাশিত হইলে ১৯০৪ সালের নিন ম্যন্ত 
পাশ হয়।” 

বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির পরিচালনার তার মিনেটের উপর স্তস্ত মি 1 
সিনেটের সভ্য হওয়া সমন্ধে কোনে! প্রকার নিয়ম ছিল না বলিলেই হয়; 
সরকার সম্মান দিবার জন্ত এমন সকল লোককে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতেন 

যাহাদের শিক্ষা সহিত ে কোন ও পরার যোগ ছিনর না লত্োরা আলীবন 

সরকারী কান বা কা 1 



৩৬২... টি ভারত পরিচয় 

মনোনীত হইতেন, অনেক বড় বড় নামজাঁদ। অধ্যাপক কখনো দিনেটের 
নিতেন না এইরূপে সিনেটে এমন সকল লোক প্রবেশ 

লাভ করিয়াছিলেন যাহাঁদের সেখানে কোনো! প্রয়োজন নাই, শিক্ষা বা 
শিক্ষকতার সহিত কোনে! প্রকার সবন্ধ নাই ? াহাঁদের সংখ্যা নিতাস্ত 
কম ছিল না) তীহার৷ তন নৃতন বিধি ্যবস্থার যোর বিরোধী ও নকল 
প্রকার উদারনীতির পরম শক্র ছিলেন । 

১৯০৪ সালের যুনিভার্সিটি আ্যাক্ট অনুসারে সরকারী বেসরকারী 

সকল কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইল। সিনেটের সত্য সংখ্যা একশত 

করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৮* জনই সরকারী মনোনীত ; ১৭ জন 
রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট (বি, এ পাশ করিয়! যে কেহ বাঁধষিক দশ টাঁকা 
দিলেই রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট হইতে পারেন ) কর্তৃক নির্বাচিত ও ১ জন 
বিভিন্ন শিক্ষার ফ্যাকলিটা হইতে নির্বাচিত হন। এত বড় সমিতেতে 

কোনো কাজ কর! কঠিন; সেইজন্য ইহাঁদের মধ্য হইতে ১৫ জন সত্যকে 
নির্বাচন করিয়া একটি কাঁধ্য-নির্বাহক সভা বাঁ সিপ্ডিকেট গঠিত হুইয়াছে। 
এই সিণ্ডিকেটে কলেজের ৭ জন অধ্যাপক থাঁকেন। কোনো প্রস্তাব 
দিনেট হইতে উঠিয়া সিণ্ডিকেটে পাশ হইলে গভর্ণমেন্টের নিকট, অনু- 

মোদনের জন্ত যাঁয়। গভর্ণষেন্ট কর্তৃক পাঁশ না হইলে কোনে! প্রস্তাব 
কার্ধ্যকারী হইতে পারে না । পুর্ব হইতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপর অনেক 
পরিমাণে গভর্ণমে্টের প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা বাঁড়িয়াছে। ১৯০৪ সালে 

ব্ড়লাটের সভাঁয় মহামতি গোখলে যুনিভার্সিটিকেও সরকার ঠা 

অন্তর্থত- করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছি 
নর্ড কর্্জনের সময়ে এই আইন মোটেই লোকপ্রিয় হয় নাই। বি 
সকলেই দেখিতেছেন যে ইহার দ্বারা বি্বি্থীলযের মর্যাদা অনেক 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। বর্তমানের 

শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা ছইই উ্তি বাত, করিলাছে। 1-পু ৫ 



সরকারী কুল, ও ৷ কলেজে লাইব্রেরী দারেটারী অধ্যাপক ৷ সি 
বাড়ীঘর স্বাস্থ্য ্ লামের ছাত্র সংখ্যা সন্ধে কোনোই বীধাবাধি ছিল 
না। যে সব নিয়ম ছিল তাহা গালন হইতেছে কিনা তাহা কেহই 
দেখিত না বা জানিত না) বর্তমানে এই স্মন্ত বিষয়ে কড়ীকড়ি 

হইয়াছে; এক্ষণে লাব্রোটারীতে পরীক্ষা, ছাড়া৷ বিজ্ঞান পড়ানো 
সম্ভব হয় না । এই সব কারণে খরচ বাঁড়িয়! গিয়াছে ছাত্রদেরও বেতন 
বৃদ্ধি পাইয়্াছে । . পূর্বে বেসরকারী স্কুল কলেজগুলি স্বত্বাধিকারীগণের 
সাধারণতঃ একটি কারবার ছিল । এখনে! যে এই শ্রেণীর বিষ্ভালয় নাই 
তাহা নহে) তবে নৃতন আইনের ফলে এই শ্রেণীর বিষ্যালয় অনেক 
কমিয়া গিয়াছে । 

১৯১৩ সালে গভর্ণমেন্ট শিক্ষণ বিষয়ে উন্নতি করিবেন বলিয়া! মনস্থ 

করেন। কলেজ ও স্কুলগুলির সংলগ্ন হোষ্টেল বাঁ ছাত্রাবাস রাখিবার 

বাবস্থা, প্রাথমিক পাঠশালার সংখা! ছিগুণ. করিয়া জনশিক্ষার প্রদার 
করিবার ইচ্ছা করেন। পাঠশালার গৃহাঁদির উন্নতি ও শিক্ষকগণের 
বেতনবৃদ্ধি প্রতৃতি সাধু কর্মানুষ্টানে তাহার! মনোযোগ দিয়াছিলেন। 
কিন্তু পর বৎসরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে সরকারের অনেক পা 

কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না । ৃ 

যুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় আর একবার নাড়াচাড়া 
পড়িয়াছে। পনের বৎসর পূর্বে বাংলা বিহার উড়িষ্যায়  ১,৯১,৬৪৮ 

জন বিষ্ধার্থী ছিল_-১৯১৭ সালে এক বাঁংলা দেশেই ২,১৮০৭৭ জন 
ছাত্রছাত্রী ৷ মাট্রিকুলিশন পরীক্ষায় ১৬ হাজার ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। 
এই বিপুল ছাত্রবাহিনীর শিক্ষার ব্যবস্থ! একটি বিশ্বি্ভালয়ের করা 

সম্ভব । শিল্প, বাণিজ্য, সৈনিক, নৌবিভাগ প্রভৃতি অসংখ্য' দিকে অন্ত- 
নেশের জে ই পানে নিন খানে ই চা ি্ কাৎ 



বিলের উপর এত চাপ টি ররর পাটন। বিশ্বনিষ্ালয়ত 
পৃথক্ করিয়া বেওয় হইয়াছে; ঢাকায় আর একটি : বিশ্ববিস্তাল 
খোলা হইল। এবং বমণতে নৃতন বিশ্ববি্ালয়খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে, 
এলাহবাঁদ িশ্ববিষ্ঠাল় হইতে নাগপুর পৃথক করিয়া দিবার কথা 

চলিতেছে । লক্ষৌতে একটি বিশ্ববিদ্ভালয় হইতেছে । .  . 

৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্বন্ধে এক বৈঠক বসিয়াছিল | 

১৯২০ মালে তাহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা 
'দবেশের উচ্চ শিক্ষা কিভাবে নৃতন করিয়া গঠন করা যায় ইহা এই 
কমিশনের উদ্দেস্ত । শিক্ষা বিষয়ক বিখ্যাত পণ্ডিত ভা স্তাডলার এই 
বৈঠকের সভাপতি । ইহারা কেবল কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ও উচ্চ 
শিক্ষা সন্বন্ধে তাহাদের মতামত দিয়! গিয়াছেন। কেব্ল মাত্র সাহিত্যিক 

শিক্ষায় দেশের মঙ্গল নয়-বিজ্ঞান, টেক্নিক্যাল, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বন 

ছাত্র না গেলে কোনো! বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না। 
তাহাদের অন্ান্ত মন্তব্য গভর্ণমেন্টের বিচারাধীন । এই কমিশনের 
মন্তব্য গৃহীত হইলে কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার মধ্যে 
বিপ্লব হইবে। | 

ভারতবর্ষে বর্তমানে ৮টি বিশ্ববিগ্তাল় আছে। এবং নে 
আমরা বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগের কথাই একটু বিস্তৃত করিয়৷ 

বলিব ॥ অপর দ্বেশের শিক্ষার প্রায় এইরূপ, হু ব্যাপারে 

সামান্ত বিশেষ প্রত্যেক প্রদেশেই আছে। 

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশববিগ্তায় স্থাপিত হয়। নন 
জেনারেল বা বড়লাট ইহার স্থারী চান্সেলার বা নভাপতি ও গভর্ণর 
ইহার রেক্টর ব| পরিদর্শক । ভাইস-চান্সেলা সাধ রত হই 
বৎসরের জন্ত মনোনীত হইয়া থাঁকেন। দিনেটের সভ্য খা: ১৯৪ ও 
এই সভ্যদের মধ্য হইতে ১৫ জনকে লইয়া! একটি..কার্ধ্যনিবগহক সভা 



৩৬৫ 

গঠিত আছে) বহন নী কীনা সিগ্ডিকেট ও. 

সিনেটর অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন ও প্রতাক্ষতাবে বিশ্ব 

বিষ্কালয়ের সকল কাজের জন্ত তিনি দায়ী। স্তর নীলরতন সরকার 

ভাইম্ চান্সেলার ছিলেন। ন্তর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় 

মনোনীত হইয়াছেন । সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত সম্পাদককে রেজিষ্রীর 
বলে- শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ প্ৰর্তমানে এই পদে নিযুক্ত । ইনি পূর্বে 
্বটাশচার্চ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ও পরে কলেজ-পরিদর্শক হন। 

কলিকাতা যুনিভাররসিটির খাঁ তত্বাবধানে একটি আইন-কলেজ ও 
সায়েন্ল বা বিজ্ঞান কনেজ আছে। এছাড়া কলিকাঁতাস্থিত যাঁবতীয় 

এম্ এ পড়াইবার ভার এখন ঘুনিভার্সিটি স্বয়ং লইয়াছে। বর্তমানে 
নিয়লিখিত প্রোফেসাঁরশিপগুলি আছে--(১) আইনের প্রসন্নকুমার 

ঠাকুর অধ্যাপক (২) অর্থনীতির মিন্টো প্রোফেসাঁর (৩ ) দর্শনে পঞ্চম 

জর্জ অধ্যাপক (৪) উচ্চগণিতের হার্ডিজ প্রোফেসার (৫) ভারতের 

প্রাচীন ইতিহাঁসের কারমাইকেল প্রোফেসার (৬) রসায়ন ও জড় 
বিজ্ঞানের পালিত প্রোফেসর (৭) গণিত ও জড়বিজ্ঞানের, রদায়ন, ও 
উদ্ভিদ বিষ্ার রাঁসবিহারীঘোষ প্রোফেসর (৮) ইংরাজীর ছুটি প্রোফেসর । 
এ ছাড়! অনেক সহকারী অধ্যাপক, লেক্চারার, রীডার আছেন। 

গত পনের বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে উচ্চ শিক্ষায় 
যেরপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, এখানকার কৃত.অধ্যাপকগণ দেশে বিদ্বেশে, 
মৌলিক গবেষণায় যেরূপ নাম করিয়াছেন, ভারতের আর কোঁনো বিশ্ব- 
বিস্তানয় এরপ করিতে পারে নাঁই। ইতিপুৰে' সুনিভার্সিটা বলিলে 
সিনেটের অপিষ বুঝাইত এবং ইহার কাজ বন্দে রাত উর 
ছাদের উপ দেওয়া 1. | 

শিক্ষার মারের বন্ত ও রিভার উজ 



বাঙ্গালী চিরদিন খণী থাকিবে। তাঁহার আটবৎসর কাল ভাইসচান্সে- 
লারীর সময়ে বিশ্ববিগ্ভালয় যথার্থই বিশ্বের বিগ্ভার কেন্ত্র হইয়াছে। 

সুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপকগণের অনেকে সময়, সুযোগ ও উৎসাহ 
পাইয়৷ নানা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন । এই বৎসর হইতে এম, এ.তে 
বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় কোনো বিশ্ববিদ্তালয়ে 
মাতৃভাষার এত আদর ইতিপুে হয় নাই ইহার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান, 
প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত আশুতোযের 
নাম যুক্ত । 

বাংলাদেশের জনশিক্ষ৷ সরকারী বেসরকারী উভয়ের চেষ্টায় হইতেছে, 

তবে সরকার সমস্ত শিক্ষার কর্তী; তীহারা কোনে বিদ্যালয়কে গ্রাহথ 

না করিলে সেখানে পৃথক্ শিক্ষা চল! সম্ভব হয় না। সেইজন্য যাবতীয় 
পাঠশালা, স্কুল, কলেজ এই বিরাট শিক্ষীযন্থ্ের সহিত কোনো না কোনে! 

সুত্রে গ্রথিত আছে। বেসরকারী বিগ্ভালয়গুলি সাধারণত সরকারী সাহাধ্য 

পাইয়! থাকে? যাহারা সাহাঁধ্য গ্রহণ করে না তাহাদের উপর কর্তৃত 
করিবার অধিকার তাহার। রাখেন। বাংলাদেশে গতর্ণমেণ্ট--কলেজের 

চেয়ে বেদরকাঁরী কলেজের সংখ্যাই অধিক। কলিকাতা সহরে গভণমেন্ট 

তিনটি কলেজ চাঁলাইতেছেন প্রেসিডেন্সি, বেখুন ও সংস্কৃত-_। 
কলিকাতার বাহিরে হুগলী, কৃষ্ণনগর, ঢাঁকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামে 

খাশ. সরকারী কলেজ আঁছে। শিক্ষকদের শিক্ষ! দিবার জন্য কলিকাতায় 

ও ঢাঁকাঁয় শিক্ষাকলেজ আছে। যাহারা উচ্চ ইংরাজী বিগ্ালয়ে, 

অধ্যাপন করেন তাহার! এই ছুই কলেজে পড়েন। এখান হইতে 
1], ও 0, 1], উপাধি, দেওয়া হয়। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা! 

পড়াইবার জন্ত শিক্ষকের প্রয্মোজন হয়ঃ তাহাদের শিক্ষার জন্ত ৫টি 

বিভাগের কেন্্রে নর্মাল বল আছে। এছাঁড়া আরও ১১৫টি রিনি, | 
বিদ্যালয়ে পাঁঠশালার পঙ্ডিতেরা শিক্ষ! পাইয়া থাকেন 



- শিক্ষার ইতিহাস 0 ৩৬৭, 

সরকার শিবুর একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ-ও ঢাকাতে একটি 
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়াতে পণ্ড- 
চিকিৎসার কলেজ, আট স্কুল ও বাণিজ্য কলেজ, ও শ্রীরামপুরে তাত শিক্ষা 

কলেজ পোঁধণ করেন। এছাড়া আরও কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল 
সরকারী তত্বাবধানে চলে । 

সাঁধারণ শিক্ষার জন্ত বর্ধমান ও মেদিনীপুর ব্যতীত প্রত্যেক জেলাতেই 

সরকারী উচ্চ ইংরাঁজী--বিদ্যালয় আছে; এগুলি অন্ত স্কুলের মডেল বা 

আদঘর্শ স্বরূপ। কলিকাতাতে ছেলেদের জন্ত চারিটি বিদ্যালয় আছে; 
ইহার মধ্যে হেয়ার ও হিন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত যুক্ত ; সংস্কৃত 
কলেজের সংলগ্ন একটি স্কুল আছে। আলিপুরে সন্্রাস্ত ধনী সন্তানদের 
জন্ হেষ্টিংদ হাউস নামে যুরোগীয় আদর্শ গঠিত একটি বিদ্যালয় 
আছে। 

- মেয়েদের জন্ সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কলিকাতায়, ঢাকায়, 

মৈমনসিংহে ও চট্টগ্রামে আছে। পশ্চিমবঙ্গে এক কলিকাতা ব্যতীত 
আর কোথাঁয়ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষ। লাঁভের উপায় নাই। উত্তরবঙ্গেও 

কোথায় হাইস্কুল নাই। এই সরকারী মহিলা স্কুল ব্যতীত বেসরকারী 
যে কয়টি স্কুল আছে তাহা খুষ্টান ও ব্রান্মগণের দ্বারা পরিচাঁলিত। 

গ্রামের পাঠশালাগুলি অধিকাংশ স্থানে লোকাল: বা জেল! বোর্ড 

কর্তৃক পরিচালিত। সরকারী পরিদর্শকগণ দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা 

করিয়! মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। 

বাংলার অপেক্ষাকৃত 'পশ্াদপদ্ জাতির মধ্যে সরকার িক্ষাবস্তারের 

বাবস্থা করিয়াছেন। এখানকার অন্তাজ ও নিম্ন শ্রেণীর ষধ্যে শিক্ষা 

ছিল না বলিলেই হয়। ১৯১৭ সালে এই শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৭ 
হাজারের উপর ; ছাত্রীসংখ্য। ছিল প্রায় ৯ হাজার। ইহাদের মধ্যে এক 

নমশৃদ্রের সংখ্যা ছিল ৪১ হাঁজীরের উপর। এ ছাড়া নেপালী, লেগ 
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রঃ খালিয। ক্ষ উপর, মগদের গার জন্য অরকার অনেক 
9 ভবে এসব শিক্ষার ভার থু্টান মিশনারীর স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার তীহাদিগকে প্রচুর অর্থ দাহীষ্য করেন। 

কিন্তু তাহারা জীবনদিয়া ইহাদের শিক্ষাদীন ও সেবা করিতেছেন। 

বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যাঁয় অদ্ধেকের উপর । 
শিক্ষায় ইহারা খুবই পিছাইয়। আছে; ইহার কারণ পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। কলিকাতা, হুগলী, টাকা ও টট্টগ্রামস্থিত মীদ্রাদা স্রকারী 

 সাহাঘ্য পাইয়! থাকে ; এখানকার ২,৩৯ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ২,২৯ লক্ষ 

নিরক্ষর ! মাত্র ৬২ হাজীর মুসলমান ইংরাজী ভাষা জানে ; মুসলমানদের 
শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য সরকার ও মুসলমান দর 
নেতাদের দৃষ্টি গিয়াছে । 

সরকারী ব্যয় ছাড়া মুয্সিপালটিগুলি তাহাদের আয়ের কিয়দংশ 
লোকশিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঁধ্য। এই টাকা সাধারণত পাঠশালা- 

দিতে ব্যয়িত হয়। মেদিনীপুরের মুযুন্সিপালটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 

(কলেজ ও বন্ধমান বরানগর ও চটগ্রামের মুন্দিপালট প্রতোকে একট 
করিয়া হাইস্কুল চালান । 

১৯১৭ মালে বাংল! প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা £--. 

আর্টকলেজ ৩৩ উচ্চ ইংরাজীস্কুল ২,৭৫৬ 

আইনকলেজ ৯. প্রাথমিক ৪১১৯৬১ 

_ মেডিক্যাল ২. বিশেষ ১০৩৩১ 

: ইত্রীনীয়ারিং. ১. বেসরকারী ২,২৬৯ 

 শিক্ষাকলেজ ৫. ৃ 

মোটছাত্রসংখ্যা : :  ৯৯১৪২৪ জন 



লাদেশে সরকারী বিগ ও একজন পরিচালকের (ডিরেক্টর) নর 
উপর ন্ত। তাহাকে দাহাধ্য করিবার জন্য ছুই জন সহকারী পরি- 

চালক: আছেন; ইহাদের মধ্যে. একজন মু্লমাঁন শিক্ষার-জন্ত বিশেষ 
ভাবে : দ্বায়ী-। এছাড়াও টেকনিক্যাল ও শিলপ-শিক্ষা পরিচালনের 

জন্ত একজন বিশেষ. কন্মারী নিযুক্ত আছেন। -বাংলাদেশের পাঁচটি 
বিভাগে পাঁচজন ইন্সপেক্টর বাঁ পরিদর্শক আঁছেন। বিভাগের 

আয়তন ও শিক্ষানুযামী প্রত্যেক ইন্সপেক্টরের কয়েকজন করিয়। সহকারী 
ইন্সপেক্টর সাহাযা করেন। ইহাঁদের সকলের উপর স্কুলের শিক্ষা 

তদারকের ভার। 

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শনের জন্ঠ প্রত্যেক জেলার একজন. ভে | 

ইন্সপেক্টর আছেন। তাহীর অধীনে কয়েকজন অতিরিক্ত ডেপুটি ও সব- 
ইন্সপেক্টর কাঁ্ধ্য করেন। আবার সবইন্সপেক্টরর্দের সাহাঁধ্য করিবার 

জন্ত কোথাও সহকারী সবইন্দপেক্টর বা পরিদর্শক পণ্ডিত ও মৌলবী 
আছেন। মোটের উপর শিক্ষা! বিভাগে পরিদর্শকের সংখ্যা খুব বেশী? 
ইহাদের বেতনেই শিক্ষা বিভাগের অনেক টাকা ব্যয় হইয়। ষাঁয়। 

হাতেকলমে শিল্পশিক্ষা ও টেকৃনিক্যাল কাজকর্ম শিক্ষা দিবার 

মত বিদ্যালয়ের সংখ্যা এদেশে বেশী নাই। এত বড় মহাদেশের 

তুলনায় যে কয়টি সরকারী টেক্নিক্যাল স্কুল আছে তাহার সংখ্যা নিতান্ত 
সামান্ত। সরকারী ছাড়া ম্যুক্সিপাঁলিটি ও বেমরকাঁরী তত্বাবধানে কতক... 
গুলি ছোট ছোট স্কুল আছে। থুষ্টান পাঁদরীগণের পরিচালিত অনেক” 
গুলি টেক্নিক্যাঁল স্কুল ভারতের নানাস্থানে আছে ) ইহার মধ্যে মুক্তি- 
ফৌজদের চেষ্টা, বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । সরকারী বিদ্যালরের মধ্যে 
রুকাঁর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বথ্ের ভুবিলি টেকনিক্যাল কলেজ; পুণার' 
বিজ্ঞান-কলেজ, শিবপুরের ইঞ্জিনীরারিং কলেজ, মাদ্রাজের কলেজ: 
ইনি াধিক খিব্যাত। _বেসরকারীর, মধ্যে কলিকাতারাঃ 

ই 



জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের টেকনিক্যাল দুল ও বডড়াদার ব | 

উল্লেখ যোগ্য। দেরাছুদে আরণ্যবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ত একটি: 
সরকারী কলেজ আছে। মাদ্াজে ও বর্ণতে উচ্চশ্রেণীর ছুটি বিদ্যালয় 
আছে এবং প্রতি প্রদেশেই আরণ্যবি্য! শিখাইবাঁর ব্যবস্থা আছে। 

চিকিৎমা-শাস্ত্র শিথাইবার. জন্ত কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও 

বন্ধের গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজ বিখ্যাত। এছাড়া প্রতি প্রদেশেই 
ছুই একটি করিয়া! মেডিক্যাল স্কুল আছে। কলিকাতায় কারমাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজ কয়েক বৎনর হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহ বেসরকারী: 

তত্ববধানে হইলেও সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ইহাদের পরীক্ষা: 

গৃহীত ও উপাধি বিতরিত হয়। . 

... প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কষি-বিগ্যালয় আছে ; এই বিদ্ালয়গুলি প্রাদে- 
শিক শামনকেন্দ্রের অধীন; একমাত্র পুসার কৃষি-কলেজ ভারত গভর্ণ- 

'মেন্টের তত্বাবধানে । পুসার কৃষি কলেজ হইতে . শিক্ষালাত করিয়া 

বিশেষজ্ঞগণ কৃষি-বিভাগের নানা কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে 

সকল প্রকার টেক্নিকাল বি্ভালয়ে ১২২ হাজারের রকি বেশী ছাত্র 
অধ্যয়ন করিত। 

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে এদেশের কাজে কর্খে ব্যবসায় বাণিজ্য 

বহু যুরোপীয়কে আসিতে হইয়াছে। সাহেবদের সংখ্যা নিতান্ত কম 

নহে। ইহাদের শিক্ষার ভার সরকারের উপর। দেশীয়দের সঙ্গে তাহাদের 

বিদ্যাশিক্ষা। একত্র হইতে পারে না রলিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 

সম্পূর্ণ পৃথক কর! ছইয়াছে। লর্ড লিটনের সময়ে এদেশীয় যুরোগীয়দের- 
শিক্ষার অবস্থা অন্থসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে অধিকাংশ বালক বালিকা! 

ভীষণ অজ্ঞতার মধ্যে বাঁড়িয়া৷ উঠিতেছে । ১৮৮১ সালে যুরোপীয়দের শিক্ষা 
বিষয়ক এক আইন পাঁস হয় ও সেই সঙ্গে ইংরাজী ও স্কটাশ শিক্ষালয়ের 
আদর্শে কতকগুলি বি্ঠালয় স্থাপিত হয় 1 প্রত্যেক প্রদেশেই সাহেবদের 



৮৭ শিক্ষার ইতিহাস ৩৭১ 

শিক্ষা পরিদর্শনের জন্ত "সরকারের বিশেষ কর্ণাঢারী নিযুক্ত আছেন। 
১৯১৭ সাঁলে বাংলাদেশে সাহেবী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯/৬৩৪। 

বিগ্তালয়ের সংখ্য। ছিল ৭৯টি। এই বিছ্বালয়ের জন্ত সরকারী তহবিল 

হইতে ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাঁক৷ বৃত্তি দেওয়! হয়; ইহার মোট ব্যয় প্রায় 
২৭স্ব লক্ষ টাঁকা। সরকারী খরচ মাথাপিছু ৮৮ পড়ে; বাংলা দেশের 

সাধারণের শিক্ষায় মাথ। পিছু খরচ ৫২ টাকারও কম গড়ে। 

রাজবংশীয় বালকগণের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে পৃথক্ শিক্ষার ব্যবস্থা 
আঁছে। এই নকল বিগ্বালয়ে কেবলমাত্র রাজপরিবারের, সদ্দীর ও 

সামস্তগণের পু্রেরাই পাঠ করে। আজমীড়ে, লাহোরে, ইন্দোরে ও 

রাজকোটে এই শ্রেণীর বিগ্বালয় আছে। বিচক্ষণ সিভিলসাভিমের লৌকের 
উপর ইহাদের শিক্ষার ভার। 

সরকারী শিক্ষাবিভাগের চাকুরী তিন ভাগে বিভজ্ঞঃ-( ক ) ভারতীয় 

শিক্ষা নার্ভিস (খ) প্রাদেশিক শিক্ষ' সার্ভিস (গ) নিয় শিক্ষা সার্ভিস। 

(ক) ভারতীয় শিক্ষা সাভিসে কেবলমাত্র বিলাঁতের বিশ্ববিষ্ঠালগের 

কৃতি ছাত্রদিগ্রকেই কাজ দেওয়া হইত। প্রত্যেক প্রদেশে যে একজন 
শিক্ষ1' পরিচালক থাকেন তিনি এই সার্ভিসের লোক। এই পরিচালক 

স্থানীর ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত। তাহার অধীনে তিন 
শ্রেণীর শিক্ষাবিভাগের কর্মচারী আছেন যথা--(১) পরিদর্শক ঝ 

ইন্্পে্টরগণ (২) সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ (৩) 
সরকারী হাইস্কুলের হেড মাষ্টারগণ। রি 

বিলাত হইতে আমদানী অধ্যাপকগণ অধিকাংশ ক্ষেরেই ৫৯০২ টাকা 
মাসিক বেতনে কাজ আরম্ভ করেন এবং বাৎসরিক ৫*২টাকা করিয়া 
বৃদ্ধি হইয়া ১০৭ টাকা হয়। কোন কোন প্রদেশের শিক্ষা পরি- 
চালকের বেতন মাফিক (২৫০ টকা পরা হর | ১৮৯৬ সাল হইতে. 

শিক্ষা বিভাগের কমচারীদের জন্য বিশেষ, উদবত্ত অর্থ দিবার ব্যবস্থা, 
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হইয়াছিল। . দরকার. বলেন একমাত্র ডিরেষটরের ব্তেন বাতীত আর. 
কোনো বেতন তেমন লোভনীয় নহে বলিয়া ভারতের শিক্ষা বিভাগে 
উপযুক্ত লোক -আসিভেছে না । ১৯১৭ সালে এই সার্ভিসে ২৫৫ জন 
লোক ছিলেন। দশ বংমর পূর্বে ১৯০৭ সালে ১৫৭ জন ছিল। ১৯১২ 

সাঙ্সে ২১১ জনের মধ ও'জন মাত্র ভারতবাসী ০৪৪ বর্তমানে অনেক 
ভারতবাসী এই কায পাইতেছেন। 

ভারতের যাবতীয় শিক্ষাবিভাগের ভার বড়লাটের অধ্যক্ষ সভায় 

একজন সদস্তের উপর ন্যন্ত। স্তর শঙ্কর নায়ার এই সভ্য ছিলেন। 
সরকারের সঙ্গে তাহার মতীত্তর হওয়ার তিনি কর্মত্যাগ. করেন ও তীহাঁর 
স্কানে মিঃ সাঁফি নাঁমক জনৈক মুপলমান ব্যারিষ্টার মনোনীত হইয়াছেন |. 

(খ) প্রাদেশিক শিক্ষাসার্ভিদ। নরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার, কলেজের 

প্রোফেসর, ইন্দপেক্টার প্রভৃতি এই সার্ভিসের অন্তর্গত। : এই বিভাগে 

সাধারণতঃ ভারতবাসীরা নিযুক্ত হন। ইহার মাদিক বেতন ২০৯২ হইতে 

৭০০ টাকা । | 

গে) নিষলশিক্ষা সার্ভিদ। ডেপুটি-ইন্সপেষ্টর, সব-ইম্পপেক্টর নরকারী 

স্কুলের শিক্ষকগণ এই শ্রেণীর ন্তর্গত। ইহার নিম্নতম বেতন ৪০২ 
ও উচ্চতম বেতন ৪০০২ টাকা । 

শিক্ষা বিভাগে উন বিদেশী লোকের আমদানী দেশে আনৌ 
প্রীতিকর হইতেছে না। দাদাভাই নৌরজী প্রায় ৪০ বদর পূর্বেই 
এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অনেক ইংরাজও এবিষয়ে 

বলিয়াছেন। কেহ কেহ মনে .করেন স্কুলকলেজে সাহেব ও দেশীয় 

অধ্যাপকগণের বেতন ও মন্মানের মধ্যে পার্থক্য, বিদেশী অধ্যাপকগণের 
স্থানীয় অবস্থাসধন্ধে অ্ঞতা ও দেশের ইতিহাস ও ধর্শের প্রতি তাচ্ছিল্য, 
প্রকাশের ফলে যুবকদের মনে নানা! প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সি করিয়াছে $ 
বহু অপ্রীতিকর ঘটনারও ইহা, অন্যতম, কারণ । 



1:5৯ শি ইতিহান জগ 
বর্তমানে কথা ঠিয়ীছে জী তেমন, সন্তোষজনক 

হইতেছে না) (স্থতরাং ছোটবেলা হতে ইলা শিক্ষক ব1!শিক্ষযিত্রীর 

কাছে তাহারা যাহাতে শিক্ষা পায় সেরপ ব্যবস্থা হওয়া! উচিত। ধা 

ষাট বৎসর হইল ভারতবর্ষ খাস ইংরাজ সরকারের হাতে গিয়াছে। 

এই কয় বরে শিক্ষার উন্নতি কিরূপ হইয়াছে তাহাই এখানে দেখা যাক্। 
কলিকাঁতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭, বম্বে ও মাদ্রা ১৮৫৮, পঞ্জাব 

১৮৮২) এলাহাবাদ ১৮৮৭ ও পাটনা ১৯১৬ সালে স্থাপিত হইয়াছে। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তত্বাবধানে ১৩৮টি আট কলেজ (১২৮টি 

পুরুষদের, ১০টি মহিলাদের) আছে। এই কলেজগুলিতে বালকদের 

১,২৭৮ টি ও বালিকাদের ১৪৪টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যার্থ প্রেরণ 
করিয়াছে। 

১৯১৭ সালে কলেজে 8৭ হান্ধার ও সমস্ত স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রী ৫ লক্ষ 

৬২ হাঁজারের উপর বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছিল; পাঠাশালায় ৫৮ লক্ষের 
উপর বিদ্তার্থী ছিল।' 

এ্রই সংখ্যাগুলি দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে ভারতের লেখা 

পড়াঁজান৷ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু ভারতের ৩১ কোটি 
লোকের তুলনার যে ৭৫২ লক্ষ লোক স্কুলকলেজ ও পাঠশালায় পড়িতেছে 

তাহা অধিক নছে। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩২% জন লোক বা 
ছেলেদের মধ্যে ৫৩% ও মেয়েদের ১% জন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল। 

স্কুলে ধায় না বা ছ্ুলকলেজ ত্যাগ করিয়াছে এমর্ন লোকও অনেক 
আছে। ইহাদের লইয়া ভারতের লেখাপড়া-জানা লোকের মং যা 
পুরুষদের মধ্যে এরকশতের মধ্যে ১৯. '৬% জন ও মেয়েদের মধ্যে ১ জন-_ 

অর্থাৎ ৯৯ 'জন নিরক্ষর |. এগার জন পুরুষের জারগায় একজন মাত্র 

মেরে লেখা পড়া -জানে। : ১৯১১ ' সালের আইাদানারী কানে 
শতকরা! ৬ (8.৯) জন লোক লেখা গড়া জনিত । - | 
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ভারত লিগ ইরা নার নীচে বিদেশের লি 
তুলনা, করিলে আমাদের শোচনীয় অবস্থা গহজে বুঝা যাইবে। ফিলি- 
পাইনদীপপুঞ্জ বিশবৎসর মাকিনের অধীন হইয়াছে; ইহার মধ্যে মেখানে 
ষে প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা খুবই বিশ্বযরকর। জাপান অল্প কয়েক 
বতমরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ১৮৭২ সালে তাঁহাদের দেশে জন- 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়। ৭৩ সালে পাঠোপযোগী ছাত্রদের মধ্যে শত 

কর! ২৮ জন, ৮৩ সালে ৫১ জন, ১৯০৪ সালে ৯৩ জন, ও ১৯১২-১৬ 

সালে ৯৮২% জন বিদ্যালয়ে যাইত) কিন্তু ভারতে সে জায়গায় ১৮% 
জন মাত্র বিদ্যালয় শিক্ষা লাভ করিত। অর্থাৎ পনের বছর বয়সী ছেলে 

মেয়েদের শতকরা ৮২ জন লেখাপড়া শিথিতেছে না আর জাপানে গে বয়মী 

ছেলে মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষর কেহ নাই বলিলেই চলে। ভারতের বারক- 
দের মধ্যে শতকরা ২৩ জন ও বালিকাদের মধ্যে ওজন মাত্র বিদ্যালয়ে যায়। 

সমগ্র জনসংখ্যার সহিত তুলন! করিলে ভারতে লেখা-পড়া-জীন৷ লোকের 

খ্যা ১:৫% জাপানের ১২%, বিলাতে ১৮%) মাকিন রাজোর 

২১%। এমন কি বড়োদ! ও মহীশূর বুটীশ ভারতের শিক্ষা হইতে আগা-. 
ইয়। গিয়াছে। | 

ভারতবর্ষের এই মৃঢ়তা দূর করিবার ভন তি গোখনে বড় 

লাটের সভায় শিক্ষা-বিষয়ক এক বিল উপস্থিত করেন। তিনি পৃথিবীর 
যাবতীয় মতাজাতির সহিত তারতের তুলনা করিয়৷ দেখান যে এই অজ্ঞানতা 
বাধ্যতামূলক শিক্ষ! ছাড়া দূর হইতে পারে না । ১৮৭ সালে বিলাতে ও 

১৮৭২ মালে জাপানে বাধ্যতামুশক শিক্ষা! প্রবর্তিত হইবার পর উতর 
দেশ কিপ্রকার উন্নতি করিয়াছে তাহ দৃষ্টান্ত স্থল। সাগারণ লোক বা 
মরকার তাহার কোন যুক্তিই সমীচীন বলিয়া বিবেচন! তখন করেন নাই ॥ 

রিন্ত খের বিষয় গত ছুই বসরের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন জনসাধারণ ং ও. 

গভরণমেন্ট উভয়েই মন দিয়াছেন এবং কোন কোন মুুজিপালিটির বীমানা 



১) শিজায় হা শপ 

মধ্যে 1 খাহাঙাম্লক শিক্ষা ইতি নি বসতি ছে । বন্ধ 
পর্বপ্রথমে এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষার জন্ত বন্ধ 

পরিকর হইয়াছে। অন্তত্রও সেই চেষ্টা চলিতেছে । নি 
১৯১২ সালে দিল্লীতে সম্রাটের অভিষেককালে তিনি ঘোষণ! করেন 

যে ভারতের শিক্ষার দিকে তাহার দৃষ্টি আকধিত হইয়াছে, ভারতের শিক্ষা 

বিষয়ের ছুর্দশা আর থাঁকিবে না। শ্রই অভিপ্রান্ধে ভারতীয় রাঁজকোফ 
হইতে তিনি বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা জনশিক্ষার জন্ত ও উচ্চ শিক্ষার জন্য 
১* লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া এককালীন ৬৫ লক্ষ টাকা 
শিক্ষার উন্নতির জন্য দান করেন। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে 

শিক্ষার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময়ে যুরোপে যুদ্ধ আরম্ত 

হইলে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুচিত করা হয়--ও সম্রাটের সাধু ইচ্ছ! ফলবতী 
হইতে পারিল না। 

ভারতে বিষ্ভার জন্য যে অর্থ ব্যয় কর! হয় তাহ! নানাভাবে সংগৃহীত 

হয়) তবে এই সবই ভারতীয় প্রজার নিজন্ব টাক| নানা উপায়ে গ্রাত্ত। 
প্রথম আয় ছাত্র বেতন, দ্বিতীয় আয় প্রাদেশিক শাসন হইতে দান। 

তৃতীয় ভারতীয় রাজকোষের দান। অধিকাংশ হাইস্কুল ও অনেকগুলি 
কলেজ বেসরকারী সাহায্যে ও ছাত্রবেতনেই চলিতেছে। 

শিক্ষার জন্য দান এদেশে অন্তদেশের তুলনায় খুব কম। উচ্চ শিক্ষার 
জন্ত রায়টাদ প্রেমটাদের দান বিখ্যাত ; বিজ্ঞানের জন্য স্তর রাসবেছারী 

ঘোষ, স্তর তারবচন্্র পালিতের দান উল্লেখযোগ্য ; ইহাদের অর্থে কলি- 
কাতার বিখ্যাত বিজ্ঞান কলেজ চলিতেছে । এছাড়া অনেক স্কুল কলেজ 

এইরূপ অর্থ সাহায্যে চলিতেছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। | 
দ্ধের সময়ে দূরকার বুবিয়াছিলেন যে মূঢ়তা দেশের কিক্ষতি করিতে 

_গারে।.. ইরাজদের পরাজয় কালে এত সব অদ্ভুত হাস্যকর. গন নিরক্ষর 

লোকদের মধ প্রচারিত হইয়াছিল যে সেকেবল আমাদের দেশে যেখানে 



শতকরা ৯* জন অক্ষরজানশূ্ত দেদেশেই ্তব। স্ুশিক্ষা যে বদ্ধ 
 আরের জন ্রশ্োজন ও জাতির যথার্থ উন্নতির জন্য ও. রাজ্যরক্ষার জন্ক 
প্রয়োজন দরকার বুঝিয়াছেন। অসত্য জাতিরা বুঝয়াছেন যে বিদ্ার 
- জন্ত ব্যয় করিলে জেল আদালত ও হাসপাতালের ব্যয় হ্বাস কর| যায়। 

টেকনিক্যাল শক্ষ1। 

_.. ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির প্রথম অন্তরায় হইতেছে এখানকার শিক্ষার 

.. গলদ) পুথি বিদ্যা ও হাতের কাজের সঙ্গে একটা বিরোধ স্থষ্টি কর! হই- 
ফাছে। ভদ্রলোকের! হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছুক; পু'থির বি্। পাইবার 
 জন্ত মকলে ধনে গ্রাণে মরিতেছেন। অপরদিকে শিল্পীরা প্রাচীন বাধা পথে 

চলিবে_-এবং দীমান্ত লেখাপড়া শিক্ষা করাও তাহারা নিপ্রয়োজন মনে 

করে। ফলে পুথির বিছা ও শিল্পীর কৌশল একত্র হইবার অবসর এদেশে 

কখনে! পায় নাই। এখানকার শিক্ষিত লোকেরা অকেজো ও কাজের 

লোকের! অশিক্ষিত। র 

_ ইংল্যগ্ড বুরোপ আমেরিকা ও জাপান যে আজ এত বড়. হইছে 

ইহার কারণ সেখানকার শিল্প-শিক্ষার দিকে গভরণমেন্টের দৃষ্টি বহুকাল 
পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে যে যে কারণে শিল্পোন্নতি হয় নাই তাহার কারণ 
এই-_(ক) ভাল শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষক কলেজে পাশ করাঃ 

বার্থ শিল্পের সহিত দেখা সাক্ষাত তাহাদের খুব কম; কারণ দেশে ড় 

পিল্পকারখান। থুব কম। (থ) ভালছাত্রের অভাব । শিল্পীদের ছেলেরা গ্রাম. 

হইতে নড়ে না) সহরে বা নিজের কারখানায় ব৷ দোকানে তাহারা কাজ 

করে--আজকালকাঁর শিল্পবিষ্ভালয়গুলির প্রতি তাহাদের খুব শ্র্ধ নাই। র 

তা! ছাড়া এসব বিদ্যালয় গুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে যে গুণ বাঁ গড়ান্ুনা 
থাকার আবন্তক তাহ! নিরনববই জনের থাকে ন!। ভদ্রলোকের ছেলে 



৩৭ 

শি্পবিদ্তালয়ে আদে বটে তবে সেখানেও ধর দা সে তাল করিয় 
শিখে). কারণ সেজানে হাঁতে করিয়া! কোনো কান্ত তাহাকে করিতে হইবে 
না। ফলে বর্তমানে বিগ্কালয় বলিতে ছুতার ও কামারের কাজ দীড়াই- 
য়াছে! এছাড়াও যে. আরও শত প্রকারের শিল্প শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পারে সে কথা খুব কম লোকেই মনে করে। (গ) টেকৃনিক্যাল স্কুল 

যে কতকার্য্য হইতেছে না ইহার প্রধান কারণ দেশে লোকশিক্ষা নাই; 
নিরক্ষর (লোঁকদিগকে অক্গরক্ঞান 'দিয়া তারপর টেকনিক্যাল শিক্ষা 

দিতে সময় যায় অনেক। 

পাশ্চাত্য দেশে বাণিজ্য ও শিল্পোনতির সঙ্গে সঙ্গে টেকৃনিক্যাব 

বিষ্বালয় সমুহ খোলা হইয়াছিল--তা বৈ পূর্বে বিগ্তালয় খুলিয়৷ পরে 

শিল্পোস্ীতির চেষ্টা হয় নাই। দেশে শিল্প নাই বলিলে হয় ) এ অবস্থায় 
কাহারও শিল্প ও কারীগরী শিখিবাঁর কোনো তাগিদ থাকে না। যাহারা 

বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছিলেন সুযোগ না পাইয়া কেহ কেহ 

_বিলাতে ফিরিয়া! গিয়াছেন কেহব! দেশে আসিয়! চাকুরী করিতেছেন। 

বিলাতে ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ১৪।১৬ বদর (কোনো স্থানে ১৮ 

পর্যন্ত ) পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিতে লোকে বাধ্য; তারপরেও যাহাতে 

তাহারা লেখাপড়ার চর্চা করে-শিল্পকর্ম শিক্ষা করে এজন্য নৈশ 

বিদ্যালয় আছে। যে লোক দিনের বেলায় দামান্ত কাজ করে সন্ধ্যার পর 

সে নৈশবিগ্রালয়ে ইচ্ছ। করিলে যে কোনো! বিষয় পড়িতে পারে। ম্যান- 

চেষ্টারের টেক্নিক্যালে স্কুলে পাঁচ হাজারের উপর ছাত্র সারাদিনের কঠিন 

পরিশ্রমের পর স্বেচ্ছায় ও নিজব্যয়ে পাঠ করিতেছে। ভারতবর্ষে এই. | 

শ্রেণীর কোনে! বিগ্তাঝয় নাই বলিলেই হম | 
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। আইন ও বিচার 

দেওয়ানী । 

এদেশের বিচার-বিভাগ প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত-_দেওয়ানী ও 
ফৌজদীরী। এই দুইটি নাম মুমলমান শাসনকাল হইতে চলিয়া আসি- 
তেছে। টাকাকড়ি, জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি, চুক্তি ক্ষতিপূরণ গ্রত্থতি 

বিষয়ের বিচার পূর্বে দেওয়ানের আদালত বা কাছা- 
রীতে হইত বলিয়া ইহাকে 'দেওয়ানী; বলে। টুরি 

ডাকাতি, দাক্ধা হাঙ্গামা, বঞ্চনা হত্য| প্রভৃতি অপরাধ 

ন্বন্ীয় বিচারের তার ছিল ফৌজদারের উপর, সেইজন্য এখনে| নগুলিকে 

ফৌজদারী মাম্লা৷ বলে। | 
১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশের টা পাইলে বাঃ [রের 

ভার ' নবাবের উপরই ছিল। তারপর ওয়ারেন হোটটংস বড়াট হয় 
আনিয়া ইহার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
এই উন প্রকার বিচারের তার গ্রহণ করিলেন। রেগুলেটিং আযাক্ট. 
অনুঘারে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদ্রালত স্থাপিত হইল ও চরম বিচারের 
ভার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্তস্ত হইল। এই সময়কার বিচারপদ্ধতির 
মধ্যে কি দোষ ছিল তাহ! ইতিহাঁস পাঠক মাত্রেই জানেন। 

প্রথম প্রথম কোম্পানীর শাসনকর্তা! ও বিলাতের কর্তৃপক্গীয়েরা 

ভাবিয়াছিলেন যে বিলাতে যে আইন চলে ভারতে 

তাহারই প্রবর্তন করা সহক্জ। ১৭৮১ সালে তাহারা | 

নিয়ম করিলেন যে মুদলমান ও হিনদুদের বিচার উভয় 
ধর্মের নিজ নিক নিয়মানুদারে হইবে। ইহার পর ১৮৬২ সালে হাইকোর্টের 

দেওয়ানী ও 

পফীজদ।রীর অর্থ । 

দেওয়ানী বিচারের 

ইতিহান। 



আইন ও বিচার | ৩৮১ 

প্রতিষ্ঠা হওয়া পা বিচান্ু পদ্ধতি ও গঠনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছিল ৷ ইহার মধ্যে ১৮৩৩ সালে কলিকাতায় এক আইন বৈঠক 

বাঁ লকমিশন বসে; সভ্যদের মধ্যে লর্ড মেকলে 

ছিলেন প্রধান; এই কমিশন যে দণ্ডাবধি প্রণয়ন 
| করেন তাঁহা সামান্ত পরিবণ্তিত হইয়া ১৮৬০ মালে 

আইনে পরিণত হয়। উক্ত সময়ের দেওয়ানী আইন অগস্তবরূপে জটিল 
হইয়। ঠীড়াইয়াছিল; হিন্দু মুপলমানের আইন, কোম্পানীর আইন, 

ইং্রাজদের জন্ত কোম্পানীকুত বিশেষ আইন, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাইএর 
লাঁট সভার বিবিধ আইন প্রভৃতি এত জমিয়া উঠিরাছিল যে তাহা হইতে 
সুবিচার কর! অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছিল। ১৮৬০ সালে এই সব দ্ধাইনের 

_ সংস্কার করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন সংগৃহীত হয়| 
অধুনা এদেশের সর্বোচ্চ বিটারালয় হাইকোর্ট । ১৮৬১ সালে কলি- 
5. কাতা, বোশ্বাই ও মাদ্রাসে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। হাইজোটের প্রতিষ্ঠা । ৪ যার রর 

““ বঙ্গদেশে হাইকোটের পূর্বের নাম ছিল সদর দেওয়ানী 
ও সদর নিজামত আদালত। প্রথমভাগে দেওয়ানী, দ্বিতীয়ভাগে ফৌজ- 
দারী বিচার হইত। এখন হাইকোর্টে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ 
মোকর্দমারই বিচার হয়। হাইকোর্টের অধীনে আজ ম্যাজিষ্রেট, সবজজ, 

-* যুন্সেফ প্রস্থৃতি আছেন। বর্তমানে কলিকাতা, বোস্বাই, মাদ্রাস, এলা- 
হাঁবাদ ও পাটনার হাইকোর্ট আছে। ১৮৬০ সালে পঞ্জাবে ও ১৯০৪ 

সালে বমণাতে হাইকোর্টের অনুরূপ প্রধান বিচারালয স্থাপিত হইয়াছে; 
ইহাকে বলে চীফ কোর্ট অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ উত্তর, বম, কুর্গ, বেরার ও সিদ্ধ গ্রদেশে জুডিশিয়াল কমিশনর- 
দের কোট আছে। ক্ষমতা প্রায় কল কোর্টেরই সান। 

১৮৬১ সালের আইনান্দারে প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন চীফলারটিস 
ও পনের জনের অনধিক জজ, থাকিতেন । কিন্তু কাজের চাপ খুব অধিক 

১৮৩৩ সালের 

. ল-ষেম্বর | 
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হওয়ায় ১৯১১ সালে অজঘের সখ্যা ২৯ (জন প্য্যস্ত হইতে পারিবে 

ঠিক হয়। [ও 
মুক্েফের আদালত সর্বনিয় দেওয়ানী বিচারালয়। তাহার উপর 

সব-জজ, জেল! জবর ও হাইকোর্ট আছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র জেলায় 
স্বতন্ত্র জজ নাই। নিকটবর্তী জেলার জঙ্জ প্র সকল 

মুন্সেফ সবজভ, জজের 
জেলায় কার্য করেন । বাংলা দেশের মধ্যে পাবনার কর্তবা ও অধিকার। 
জজ বগুড়ার, রাজসাহীর জজ মালদহের, এবংর 

দিনাজপুরের জজ দীঞ্জিলিংএর কাঁধ্য করেন। আবার ২৪ পরগণার সভায় 

বড় জেলায় একাধিক জজ আছেন। | 

যে সকল মোকর্দমার বিচা্য বিষয়ের মূল্য ১০০*২টাকার অধিক 

নহে মুন্সেফর! তাহার বিচার করেন। জেলার সদর সহর ও মহকুম! 

ব্যতীত অন্য যে স্থানে মুন্সেফদিগের বিচারালয় আছে সে স্থানগুলিকে 

চৌকি বলে। ্ 

সুন্দেফদিগের উপরে প্রায় প্রতি জেলাতেই সব-জজ আঁছেন। কোনো 

কোনে! জেলায় কাজের চাপ বেশী বপিয়! ছুই জন তিন জন এমন কি চারি 
জন পর্যান্ত সব-জজ থাকেন। সব-জজেরা যে কোনো দাবীর মোকর্দমার 

বিচার করিতে পারেন) কিন্তু জেলার জগ্গেদের ১* হাজার টাঁকার বেশী 
দাবী মৌকদিমীর শুনানির অধিকার নাই। মুন্সেফদিগের বিচারের বিরুদ্ধে 
আপিল শুনানীর ব| পুনবিচার করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। 

পাঁচ হাজার টাক! পর্যান্ত দানীর যে ঈকল বিচার ইহার! করেন তাহার 

বিরুদ্ধে আপিল জেলার জজ সাহেবের নিকট হয়। "ইহার অপেক্ষা | উচ্চ 

দাবীর মোকদরমা হইলে তাহার আপিল হাইকোর্টে হইয়া থাকে । হাই-. 

আজ 

কোর্টের নি্ততির বিরুদ্ধে ইলগ্ডের প্রিভিকৌন্সিল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ | 
১০,০৫২ টাকার কম -বাবীর মোকর্দমার আপিল বিলাতে হয় ন[। 

হাইকো্টই ইহার চরম বিচার করিয়া দেন। ইংরা্ধের বিচারালয়ে আপিল 
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ফৌজদারী বিচার ৩৮৩ 

কবিশেষত্ব। দেশের লোকের হাইকোর্টের বিচারের রি খুব আস্থা ও 
আছে। 

কর্জ দেওয়। টাকার দাবী, বাঁড়ী ভাড় প্রভৃতি সাধারণ দেনা পাওনার 

মোকর্দীমা ছোট আদালতে (90811 087868 0০91) হয়। পূর্বে দেশের 

বনু স্থানে ছোট আদালতে জজ ছিলেন। এখন টাক, হুগলী, ২৪ পরগণা 

এবং ছুই এক স্থানে ব্যতীত অন্ত জেলায় ছোট 

॥ আদালতে জজ নাই। মুন্েফরাই ইহার বিচার 
কবেন। কলিকাতার ছোট আদালতে পীচজন জজ আছেন। ইহারা 
কেবল সহরের মোকরমা করেন। ছোট আদালতের জজদ্বিগের বিচারের 

বিরদ্ধে আপিল নাই। তবে আইন সংজ্রান্ত ভূল ঘটিলে হাইকোর্টে 

পুনর্বিচার প্রার্থনা করিয়া মোশন বা বিশেষ আবেদন করা চলে। 

ফৌজদারী । 

আমরা এতক্ষণ দেওয়ানী বিচার সন্বন্ধেই বলিলাম। ফৌজদারী 
মোকর্দিমায় অপরাধীকে শাস্তি দিবার প্রধান আইনের নাম ভারতবর্ষীয় 
দগবিধি। এই আইন পুস্তক হিন্দু, মুসলমান ও ভারতের নান! 

জাতির দও ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রণীত, 

হইয়াছিল, এবং প্রণয়নকারীরা! এতই সুবিবেচনার- 

সহিত ইহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে ১৮৬০ সালে উহা প্রণীত হওয়া সত্বেও 
এ পর্ধ্স্ত বিশেষ কোনো পরিবর্তন সংঘটিত করিবার গ্রয়োজন হয় নাই। 

বিচারক ম্যাজিষ্টরেট তিন শ্রেণীর । প্রথম শ্রেণীর ম্যাক্িষ্টেট অপরাধীকে 

ছই বংসর কারাদণ্ড ও ১*০*২ টাকা পর্যযস্ 
জরিমান! করিতে পারেন ; বেত্রদ্ডও দিতে পারেন। 

 দ্বিতীন় শ্রেণীর ম্যাঁজিস্্রেটে ছয় মাস কারাদণ্ড ও 
২৯০২টাকা। জরিমানা ও বেত্র্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তৃতীয় . 

ছোট আদ্বালত। 

ফৌজদারী অদ[লত। 

তিন শ্রেণীর 

ম্যাভিষ্্েট। 



৩৮৪ .. ভারত-পরিচয় 

শ্রেণীর ম্যা্জিষ্টেটে একমাঁস কারাদণ্ড ও -৫* টাকা র্থ। দণ্ড করিতে 

পারেন । ] ঃ 

ইহার উপরেই জেলার দেশন:জজদিগের আদালত। চিজ 
রা জেলার জজ, ফৌজদারী বিচারও করেন। সেশন-জজেরা অপরারীর 

প্রতি ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্তবিধান, 
করিতে পারেন। অতিরিক্ত (4001510791) সেশন- 

জজদ্দিগেরও এই ক্ষমতা আছে। কেবল সহকারী জজের! সাত বৎসর 
কারাদ ব! নির্বাসন দিতে পারেন। 

হাইকোর্টই সবৌচ্চ বিচারালয় বলিয়া এখানকার জজদিগের ক্ষমত! 

অসাঁধারণ। ইহার! আইননিদ্দি্ট সকল শাস্তি দিতে পারেন) আবার 

দেশন-জজদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনেন ও 
লঘু পাপে গুরুদণ্ড বা গুরুপাপে লঘু হইলে 

পুনবিচার করেন। আবার যে সকল মোকর্দমায় আপিলের ব্যবস্থা নাই, 
ইচ্ছা করিলে হাইকোর্ট দেই মোকর্দ্ঘার, কাঁগজ পত্র দেখিয়া নিম্- বিাযা- 

লয়ের আর্দেশ রহিত করিতে পারেন। 

হাইকোর্ট কিন্বা সেশন-জজেরা নিজে কোনে। ফৌজদারী নাঁলিশ গ্রহণ 

করেন না। গুরুতর অভিযোগে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটেরা প্রাথমিক 

অনুসন্ধীন করিয়া যদি বুঝেন যে মোকদ্রমায় অপরাধীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট 

, প্রমাণ আছে, তাহা হইলে & মোকদ্দম| দেশন-ন্কজের 

দারা সোপদ। ' নিকটে অথবা কলিকাতায় হইলে হাইকোর্টে পাঠাইয়া . 

দেন। ইহাকে দায়রা সোপর্দ করা বলে 

ফৌজদারী মোকদ্রমায় আপিল এইকধপ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের আদেশের বিরদ্ধে আপিল জেলার ম্যাজিষ্টেট 

উপ ত্বা | জরে্্যা দিষ্টরেটের নিকট হয়। (ফৌজদারী 
মোপিল ও প্রতিকার। রাঃ সম্বন্ধে সরকার বাহাহুর, সন্দেহেমাত্র শান্তি. 

সেশন জজ । 

হাইকোট । 



মোকর্দাম! ৩৮৫ 

দেন না; বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কাহাঁকেও কিঞ্চন্াত্র দণ্ড দেওয়| 

তাহাদের মতবিরোধী। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার 
অধিকার একমাত্র রাজার আছে । 

সাতবৎসরের অল্প বয়সের বালক বালিক! কোনো অপরাধে অপরাধী 

হইতে পারে না। তদর্দব্যস্ক বালকদিগকে বিশেষ 
পরীক্ষা করিয়া শাস্তিবিধান করেন। উচ্ছজ্খল 

প্রক্কৃতির যুবকদিগকে প্রথম অপরাধে প্রতিভূ বা জামিন লইয়া ছাড়িয়া 

দেওয়ার নিয়ম আছে। অল্পবয়স্ক বালককে চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয়ে 

( 7১07008001% ) পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আঁলিপুরে জেলথানা'র 

একটি অংশ বালক-অপরাধীদের জন্য বিশেষভাবে নিদিষ্ট আছে। 

সাধারণ সরকারী ম্যাজিষ্টরেটে ব্যতীত অনেক সহরে ও কলিকাতায় 

অনাররী ম্যাজিষ্ট্রেটে থাকেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে 

ইহার! নির্বাচিত হন। 

[09100086015 

মোঁকর্দমা | 

দেওয়ানী মৌকর্দম। প্রতি বর প্রায় ২ লক্ষ করিয়া হয়। নিয়ের 

তালিকায় প্রতি হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে কি পরিমাণ মোকর্দাম! 
হয় তাহা প্রত হইতেছে। ইহার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা 

সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। ১৯১৩ সালে প্রতি ১*** জন অধিবাসীর মধ্যে 
এইরূপ অভিযোগ হইয়াছিল £-- 

মধ্য গ্রদেশ--৭*২ 

আমাম--৬.৪. 

বিহার উড়িষ্যা-৫.৪ 

বঙ্গদেশ-১৪*২ 1 মান্ড্রাজ--১১ বর্ম1--৫.৩ 

পাঞ্জাব_-৯.৬ যুক্ত গ্রদেশ৩.৮ 
উঃ পঃ সীমান্ত | 

গ্রদেশস্১২.৩  : বোম্বাই--৭-৮ 



৩৮৬ ভারত পারিচয় 

দেওয়ানী মৌকর্দমার অধিকাংশই অর্থসংজ্রান্ত; শতকর| ৪০টি 

মোকদমার দাবী ৫০২ টাক মাত্র, শতকরা ১৪টির দাবী মাত্র ১৯২। 
নানী নো বীর টাকার দাবীর অভিযোগ ১৯১৩ সালে 

সা বি মাত্র ২৬৭টি ছিল। সমগ্র অভিযোগের শতকরা 

৭৬% টি একতরফ| ডিগ্রি হয়; অর্থাৎ অধিকাংশ 

ক্ষেত্রে বাদীর দাবী গ্ভাযা। লোকে টাক! লইয়৷ যে ঠিক সময়ে টাকা 
শোধ করিতে পারে না ব৷ করে না তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে; 

এক লোকের চারিত্রনীতির অভাব, আর লোকের সত্যকারের অর্থাভাব। 

সমগ্র মোকরদীমার শতকর! ২৫% ভাগ আপিলে যায়। 

ফৌজদারী মৌকর্দমার সংখা! বছকাল তেমন বাড়ে নাই; কিন্ত 

বর্তমানে পঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বিশেষভাবে বাঁড়িতেছে বলিয়া মরকারী 
রিপোর্টে গ্রকাশ। ১৯০১ সালের তুলনার ১৯১৩ 

দালে ফৌজদারী অপরাধের অন্্পাত শতকরা ২২% 

হারে বাড়িয়াছিল অথচ জনসংখ্য। বাড়িয়াছিল শতকর। 

এই হারে। এ বংমরে ১৩৮১,৪৪৬টি, মোকরদীম] হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষের লোকের মোকর্দমার প্রতি এই অনুরাগ মোটেই গুভলক্ষণ 

_নহে। সামান্য বিবাদ মিটাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই) স্তাষ্য দাবী 
দিতে আমরা নারাজ; শোষণ করিয়। পেষণ করিয়। মারিয়া আমরা 

সখী হই; লোককে জেরবার করিয়া আনন্দ পাই । 

ফৌজদারী অভিষে|গর 

মংখ্যা বৃদ্ধি 

শাসক বে, 



৮। পুলিশ ও জেল। 
ইংরাজ শাসনে দেশ শান্তিতে আছে। অনেকে বলেন ভারত 

এমন শান্তি পূর্বে কখনো ভোগ করে নাই; এই শাস্তি রক্ষা করিতে 
সরকার বাহাদুরকে বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় করিতে হয়। এই 

শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ও সৈল্ত বিভাগের স্থষ্টি বিচাঁরালয়ের প্রতিষ্ঠা । 

চৌকিদার সর্বনিয় শান্তিরক্ষক। প্রত্যেক গ্রামে এক কিংবা ততোধিক 
চৌকিদার আছে। গ্রাম অতি ক্ষুদ্র হইলে কোনে! কোনো! স্থানে ছুইতিন 

গ্রামে একজন চৌকিদার থাকে। এক একজন 

চৌকিদারকে সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১২০ ঘর লোকের 
শান্তিরক্ষা! করিবার কথা । বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের আদেশ 
ব্যতীত ৬৯ ঘরের কম সংখ্যক ঘরের নিমিত্ত একজন চৌকিদার নিযুক্ত 
হইতে পারে না। এক একটি গ্রাম-সমাহারের (ইয়ুনিয়ন) সমস্ত 
চৌকিদাঁরের উপর এক একজন দফাদার থাকে৷ দফাদার গ্রাম সমহারের 
প্রধান শাস্তিরক্ষক এবং তাহীর অধীনস্থ চৌকিদারদিগের কার্ধা- 

পরিদর্শক । গ্রামের পঞ্চায়েত লোকের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন 

তাহ! হইতে দফদার চৌকিদার প্রভৃতির বেতন এবং পোষাকের 

দাম প্রভৃতি দেওয়া! তয়। গ্রামের শান্তিরক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ 
শামনের অন্তর্গত। 

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি থান হয়। প্রত্যেক থানায় এক 
কিংবা একাধিক পুলিন সব-ইম্দপেক্টার বা ছোট-দারোগ| আছেন। 

ইহাদের অধীনে হেড্কন্ষ্টেবল এবং কনৃষ্টেবল থাকে। 

চৌকিদারী বন্দবস্ত 

খানা, আউট. অনেক সময়ে থানার দুরে আউট্-পোষ্টে (00%209) ৃ গো, মহবুমা হেড়কনষ্টেবলের অধীন কয়েকঞ্জন পুলিশ বাস করে। 
জেলা) বিভাগ। চা 

কয়েকটি থান! লাই একটি মহকুমা (9০-01518102) 



৩৮৮ ভারত-পরিচয় 

গঠিত। প্রত্যেক মহকুমা একজন ইন্ম্পে্টার বা বড়-দারোগা, থাকেন। 
কয়েকটি মহকুমা লইয়া একটি জেলা) সেই জেলার পুলিশ বিভাগের ভার 

পুলিশ সুপারিণ্টেগ্ডে্টের“উপর স্যস্ত | বড় বড় জেলা হইলে ছুই মহকুমার 

উপর একজন যুরোগীয় সহকারী-নুপারিন্টেণ্ড্ নিযুক্ত হন। জেলার 
পুলিশ সাহেব জেলার অপরাঁধাদির জন্য ম্যাঁজিষ্টেটে সাহেবের নিকট 

দারী) পুলিশ-বিভাগের কাজের জন্য তিনি ডেপুটি-ইন্সপেক্টর 

জেনারেল ও ইন্সপেক্টর-জেনারেলের নিকট জবাবদিহি। আট 

দশটি জেল! লইয়া একটি বিভাগ করিয়! একজন ডেপুটি-ইন্সপেক্টর 

জেনারেলের অধীন দেওয়া হয় । সমগ্র প্রদেশের উপর ইন্সপেক্টর-জেনারেল; 
তিনি দেশের সমগ্র পুলিশ-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত । 

ইহা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ আছে। বিচক্ষণ দারোগ।, ইন্সপেক্টর 

প্রভৃতির মধ্য হইতে ইহাদিগকে বাহির করা হয়। 
গোঁয়েন্দা-বিভাঁগ ৫ 

| রাঙ্গনৈতিক ষড়যন্ত্র গ্রভৃতি আবিষারের জন্ত ইহার! 
বিশেষ উপযোগী । 

বড় বড় সহরগুলির (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাস ) শান্তিরক্ষার 
জন্য যে পুলিশ আছে তাহ! প্রাদেশিক পুলিশ-কর্তীর অধীন নহে। 

কলিকাতার পুলিশ একজন পুলিশ-কমিশনরের অধীন। 
প্রাদেশিক পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে, দিলী ও শিমলাঁর 
ডিরেক্টর অব. ক্রিমিনেল ইন্টেলিজেন্স ও তীহার 

কমণারীরা খোঁজ খবর রাঁখেন মাত্র এবং আন্তপ্রণদেশিক ব্যবস্থার সময়ে 
উপদেশাদি দিয় থাকেন। | 

ভারতের কারাগার স্বন্ধীয় শাসন ১৮৯৪ সালের কারাগার আান্ট 

অনুসারে চলে। ১৮৮৯ সালের জেল-কমিশনের ফলে কারাগার সম্বন্ধে 

অনেক নিয়ম বদল হয়। প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় কারাগার আছে। 

কলিকাঁত। প্রভৃতির 

পৃথক ব্যবস্থ1। 



পুলিস ও জেল 

মহকুমার কারাগারগুলি ছোট; সেখানে বিচারাধীন 

অপরাধী ও সামান্য অপরাধে দণ্ডিত লোককে রাখা হয়। 
এ ছাড়া কেন্ত্রকারাগার ব| সেপ্টল আছে। যাহারা মহকুমায় একাধিক 
বৎসরের জন্ত দণ্ডিত হয় তাহারা সেপ্টল জেলে প্রেরিত হয়। 

কারাবাঁসী অপরাধীদিগের জন্য সরকার বাহাদুর বহু স্ুনিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন। কারাদণ্ড ছুই প্রকার হয় এক সশ্রম আর এক বিনাশ্রম। 

বিনাশ্রমে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করে তাহাদিগকে 

কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার সময়ে কোনই কাঁজ 

করিতে হয় না। সশ্রম কারাদণ্ডে নানারূপ পরিশ্রম করিতে হয়। যে 

শ্রেণীর লোক যেব্দপ কার্য করিবার দি তাহাদিগকে সেইরূপ কাধ্য 

করিতে দেওয়া হয়। 

কারাগারে লেখাপড়াজান। ভদ্রলোককে লেখাপড়ার কাজ, ছাপা- 

খানার কাজ, ঘর পরিস্কার, আলোবাতি সাজাইবাঁর কাঁজ প্রভৃতি 

দেওয়! হয়। অন্ান্তদের বাগানের কাজ, ছুতারের কাজ, তাতির কাজ, 

তেলপেশা প্রভৃতি নানারূপ কাজে নিযুক্ত করা হয়। কারারুদ্ধ লৌক- 

দিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রায় সকল স্থানেই সরকারী চিকিৎ- 
মক কারাগারের বড় চিকিৎসক । বড় কারাগারে একটি চিকিংসালয় থাকে, 

একজন বিশেষ চিকিৎসক থাঁকেন। প্রতি রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে 
ও কয়েদীদের ওজন করিয়া দেখা হয় তাহাদের ওজন কমিল কি বাড়িল। 

ওজন কমিলে কয়েদীকে শ্রমজনক কার্য কমাইয়! অথবা একেবারে বন্ধ 

করিয়! দেওয়া হয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্যের জন্ত কারা" 
ক্ষণ সবিশেষ যন গ্রহণ করেন। কয়েদীদের স্মানাহার শয়ন ব্যায়াম 
সম্বন্ধে নিয়ম থাকার ফলে জেল হইতে লোকে যখন বাহিরে আসে অনেক 
সময়ে তাহাদের স্বাস্থ্যোকরতি দেখা যায়। কয়েদীর! মুক্তি পাইলে সরকার 

হইতে বাঁড়ী ফিরিবার পাশ ও পাথেয় তাহারা পাইয়। থাকে। 

কারাগার । 

কারাগারে শ্রম। 



৩৯০ ভারত-পরিচয় 

- সাধারণ কারাগার ভিন্ন উন্মাদ লোকদের জন্য ও অল্পবয়স্ক অপরাধীদের 
জন্ঠ বিশেষ কারাগার আছে। এখানে আবদ্ধ 

লোকদিগকে কারাগারের নিয়ম পালন করিতে হয়। 
সর্বত্র স্ত্রী কয়েদীদের জন্ট বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের জেলগুলি 

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিক হইতে ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে । 

বিবিধ কারাগার । 

১। ৈনিক-বিভাগ 
ইংরাজদের ফাঁক্টরী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সৈনিক বিভাগের 

কুত্রপাত। ফাঁকৃটরীর পেয়াদ! ও পিয়নের নিজ নিজ কাজ করা ছাড়া 

কারথান৷ রক্ষ। করিত। তখনকার দিনে সশস্ত্র সৈন্ত না রাখিলে আত্মরক্ষা 

করা সম্ভব হইত না। ইংরাজ ও ফরাশীর মধ্যে যুদ্ধ আরস্ত হইলে যথার্থ- 
ভাবে এদেশে সৈনিক সংগ্রহ আরন্ত হয়। ফরাশীরাই প্রথমে. এই দেশীয় 

লোকদের যুরোপীয় ধরণে রণ-শিক্ষা দিতে থাকে। ইংরাজদের দিক 
হইতে মেজর ্টান্জার লরেন্স সবপ্রথমে মান্্রাজের 

সৈনিফ বিভাগের তৈতঙ্গীদের লইয়া! এক বাহিনী গঠন করেন। বাংলা- 
পূবইতিহান। 

দেশের কোম্পানীর পাইক, পিয়ন ও পেয়াদার৷ দা 

হাঙ্গামার সময়ে যে যেমন ঢাল, তলোয়ার, বন্ধক, তীরধনুক, বর্শা, বহলম 

লইয়া উপস্থিত হইত। ক্লাইভ বাংলাদেশে সৈনিক-বিভাগ গঠন করিলেন। 
এই সময়ে অরাজকতা হেতু রোহিন্লা, রাজপুত প্রভৃতি নানা জাতীয় 
সাহসিক পুরুষ দেশময় ঘুরিয়! বেড়াইত ক্লাইভ তাহাদিগকে মুরোপীয়ভাবে 
শিক্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং অচিরে তাহারাই অজেয় হইয়া! উঠিল।.. 



সোনক-াবভা”গ 

পলাণী যুদ্ধের পর ভারতের নানা স্থানে ইংরাজদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । মান্দ্রীস, বোম্বাই, বঙ্গদেশে ইংরাঁজ সৈন্ঘ-বিভাগ পৃথক্ভাঁবে 

গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক সৈনিক বিভাগের কিয়দ্পরিমাণে 
স্বাধীনত! ছিল। দেশীয় সৈন্যগণ ক্রমে ইংরাঁজ সরকারের দক্ষিণ হস্ত হইয়া 

উঠিল। লর্ড কর্ণওয়ালিন ১৭৮৭ সালে এক পত্রে লিখির়া ছিলেন, “আমাদের 
একদল সিপাহী যে কোনে! ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানের সরা করিতে পারে । 

এদেশীয় সৈনিকদের মুখশ্রী দেখিয়া আমার আনন্দ 

হয়। কতকগুলি সৈন্বাহিনী আশ্টর্যযরূপে সুশিক্ষিত 
হইয়াছে, অফিসারদের মধ্যে নিজ নিজ উন্নতি করিবার চেষ্টাও যথেষ্ট, 

মৈ্তদের মধ্যে মনোযোগও আছে। ইহার! যে এককালে সংযমের পরাকাষ্ঠ 

দেখাইবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।” 
পলাশী যুদ্ধের পর চল্লিশ বংসরের মধ্যে ভারতীয় সৈনিক বিভাগকে 

স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোনো! বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ১৭৯৬ খুষ্টাবে 

উহ্থা পুনর্গঠিত হয়; তখন যুরোপীয় সৈন্ত ছিল ১৩,** এবং দেশীয় 

সৈম্ত ছিল ৫৭,০০০ । লর্ড ওয়েলেস্লি ভারতের শাসনকর্তা হইয়৷ এদেশে 

আসিয়া রাজ্যবিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন তাহ। সাধারণ ইতিহাস 

পাঠক মাত্রেই জানেন। তাহাকে সেইজন্ত সৈন্ঘসংখ্য। বাড়াইতে হইয়াছিল? 

ইংরাজ সৈম্ের সংখ্যা ১৮০৫ সালে ২৫,০** ও দেশীয় সৈন্ত ১৩*,*০* করা 
হইয়াছিল। 

ইহার পর ১৮২৪ সালে একবার ও সিপাহী-বিদ্রোছের পর ১৮৫৯ 

সালে আর একবার দৈনিক বিভাগের খুব নাড়াচাড়া হয়। ১৮৫৭ সালের 

সিপাহী বিদ্রোহেরর মিগাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ সরকারকে অনেক 

সময়ে দৈনা সংখা। বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে 
বেঙ্গল সৈন্যবিভাগে ২১১৪৪ বৃটাশ ও ১ লক্ষ ৩৭৪০০ 

দেশীয়, মান্দা সৈম্থবিভীগে ৮,*** বুটাশ ও ৪৯৯০০ দেশীয়, বোম্বাই 

সিপাহীদের শক্তি । 



রী ভারত-পারচয় 

সৈন্ঠবিভাগে ৯,০*০ বুটাশ ও ৪৫১*০* দেশীয় সৈন্ত ছিল; মোট 

২২৯৯৪ | 
সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস এইথানে বিবৃত করার কোনে প্রয়োজন 

নাই; তবে এইরূপ বাপ্রোহ আরও ছুই একবার সৈনিকবিভাগে হইয়াছিল। 
১৮*৬ সালে মান্ত্রাসের ভেলোরে খুব ভীষণ রকমের বিদ্রোহ দেখ দিয়া- 
ছিল। সববাহক ডুলিরা যেরূপ রঙের পাগড়ী পরে ইহাদিগকেও সেইন্সপ 
পাগড়ী পরিতে হয়। এ ছাড়া ইংরাজ উচ্চকমচারীগণ সাধারণ সৈন্ঠদের 

নিকট হইতে এত দূরে দূরে থাকিতেন যে তাহাদের সহিত কোনো প্রকার 
সহানুভূতির যোগ ছিল না। এই বিদ্রোহ ব্যতীত ১৮২৪ সালের 

স্কারের পূর্বে বর্ম মমরের পর আর একবার ছোট 
থাটো বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু চরম বিদ্রোহ হইল 
১৮৫৭ সালে। বিদ্রোহ দমনের পর দেশে শাস্তি 

স্থাপিত হইল ) কোম্পানীর হাত হইতে বুটাশ-রাঁজ শ্বয়ং রাজাভার গ্রহণ 
করিলেন। এই পুনর্গঠনের ফলে দেশীয় সৈম্তদের সংখ্যা ও সম্মান উভয়ই 

হীস প্রাপ্ত হইল। দেশীয় সৈন্য শতকর! ৪*% হারে কমানে। ও বুটাশ সৈশ্ত 
শতকর! ৬০% হারে বাড়ানো হইল। এ ছাড়া ভারতবামীকে ভবিষ্যতে 
গোলন্দাজ বিভাগে কাজ দেওয়া! হইবে না ঠিক হুইল; কেবলমাত্র পার্বত্য- 
গোলন্দাজী বিভাগ ও হায়দ্রাবাদের দেশীয় সৈম্তদের গোলন্দাজী মৈন্ঠ 
মজুত থাকিল। ভারতে মোট সৈন্ঠ মংখ্য| হইল ১ লক্ষ ৪* হাজার, মি | 
মধ্যে বৃটাশ সৈম্ত ৬৫ হাজার ও অবশিষ্ট দেশীয় ।' 

ইহার পর বিশ বৎসর পরে তারত-সরকারের সম্মথে এক নূতন 
সমন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমন্তা ভিতরের বিরবের নহে, 

বাহিরের আক্রমনের । কিছুকাল হুইতে রুষীয়েরা 
মধ্য-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে 

ভারতের অতি নিকটে. আসিয়া উপস্থিত হইল। 

বিভ্রোহ শেষে 

সংঙ্কার। 

ক্ষ তীতি ও 

সৈনা-বদ্ধি 
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১৮৮৫ সালে এই সব লইয়া বুটিশরাজের সহিত রুষ সরকারের বিবাদ 

ঘনাইয়া! উঠিল এবং অনেকে আশঙ্খা করিতে লাগিলেন যে এই বিবাদ 

বোধ হয় বিগ্রহে পরিণত হইবে। তখন আবার একবার ভারতের সৈশ্ত 

বিভাগের সংস্কার হয়। অনেক যুদ্ধ-বিমুখ জাতিকে এই সময়ে সৈল্ত 

বিভাগ হইতে বাদ দেওয়! হয়। মাক্্াজের অনেক জাতি যুদ্ধ বিষয়ে 

তেমন উৎসাহ দেখাইত না বলিঞ! তাহাদিগকে এইবার বিদায় দেওয়া হইল। 

পূর্বে এক “কোর” (০০25) বা বাহিনীর মধ্যে নানা জাতি ও বর্ণের লোক 
ভর্তি করা হইত এই সময়ে বর্ণ ও জাতিগত ভাগ অন্ুদারে সৈন্যগণকে 
'পৃথক্ করিয়৷ দেওয়া হয়। অপরদিকে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা সাড়ে দশ 

হাজারের উপর বাড়ানো হইল। ১৮৭৭ সালে বুটাশ সৈন্তের সংখ্যা ৭৪ 

হাজার ও দেশীয় সৈন্তের সংখ্য। ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হইল; মোট ২, ২৬, 

৬৮৪। পর বতসরে সবর্দা রিজার্ভ সৈন্য রাখিবার জন্য আরও ২৫ হাজার 

সৈন্ত বাহাল করা! হইল । 
১৮৮৯ খুষ্টাবে দেশীয় রাঁজগণকে সাম্রাজ্য সেবা করিবার জন্ত একটি 

বাহিনী গঠন করিতে অনুরোধ করা হয়। দেশীয় 

নরপতির! বৃটীশরাজের এই আহ্বানে যথোচিত লাড়। 

| দিয়াছেন ; সমগ্র ভারতের করদরাজ্যে সমুহে প্রায় 

২১ হাজার সৈন্ত এই কার্যের জগ্ত গঠিত হইয়াছে । দেশীয় আফিদারগণ 

তাহাদের শিক্ষাদীন করেন। কিন্তু যুরোপীয় কম চারীগণের উপর সমস্তের 

তদীরকের ভার। ক, 

১৮৯১ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের জন্ত একজন, জঙ্গীলাট বা! 
007008099:-10-0719 ছিলেন না; বোম্বাই, 

মান্ত্রাজ ও বঙ্গদেশে তিনজন পৃথক জঙ্গীলাট ছিলেন। 

রী বৎসরে সমগ্র ভারতের জন্ত একজন জঙ্গীলাট নিযুক্ত হইলেন ও তিনটি 
পৃথক্ ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি ব্যবস্থার অন্তর্গত মকলকে করা হইল। 

যেশীয় রাজাদের দৈনা 

বাহিনী গঠন। 

১৮৯১ সালের সংস্কার । 



৩৪৪ .. ভারত-পরিচয় 

এ ছাড়া আত্যন্তরিন ব্যবস্থার উন্নতি-নাধনে সরকারের দৃষ্টি পড়িল। 
ইতিপূর্বে দেশীয় সৈনিকদের বেতন ছিল সাত টাকা মাস। এই বৎসর 

হইতে ৯. টাকা মাস হইল। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাহারা ১১২ টাকা পাইত। 
রিজার্ভ সৈস্তদের বেতন ২ টাকা মাত্র ছিল? ছুই বৎসরের মধ্যে ছুই মাস 

_ তাহার! রণশিক্ষা। লাভ করে। পঁচিশ বংসর পরে তাহারা ৩২। ৩॥ হারে 

পেন্শন্ পাইত। 

১৯*২ সালে লর্ড কিচেনার ভারতের সৈন্তাধ্যক্ষ হইয়। আমিলেন। 

তিনি ভারতীয় সৈনিকবিভাগের ধুগান্তর সাধন করেন। কিচেনার 
সৈ্তাধ্যক্ষের ভার 'লইয়! যখন ভারতে আদিবেন 

তখন সৈশ্াধ্যক্ষের কর্তব্য ছিল বড়লাট ও তাহার 

সভার নির্দেশ মত কাজ করা! । সেনাপতিদের লইয়া 

কোনোরূপ সজ্ঘ ছিল না; বড়লাঁটের মন্ত্রীসভার সমর-সচিবের হাতে সমগ্র 

সৈনিকবিভাগের ভার একরূপ ছিল। সৈন্তাধ্যক্ষ বড়লাটের সভার বিশেষ 
সভ্যরূপে সভীয় উপস্থিত থাকিতেন; ব্যবস্থার ভার বা অন্ত কোনো 

প্রকারের আধিপত্য তাহার ছিল না। তীহাকে সমর বিভাগের কোনো 

প্রকার পরিবর্তন করিতে হইলে মন্ত্রীসভার সমর সচিবের হাত দিয়! তাহা 

পেশ করিতে হইত। এইভাবে সমরবিভাগ ক্রমেই দূর্বল হইয়া 

. আসিতেছিল। এ ছাড়া সৈম্ত বিভাগ নিতান্ত সে-কেলে ধরে হইয়! 

উঠিয়াছিল; সৈন্য শিবির দেঁশময় ছড়ানো অথচ বিপদের জায়গা গুলি 

তেমন দৃঢ় নয়। অধিবাসীগণকে তয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার যুগ 
চলিয়া গিয়াছে, তাহারা শান্তিপূর্ণ স্বশীসনের অধীনে থাকিয়া! সাধারণ 

নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে সুতরাং দেশের মধ্যে 

মধ্যে সৈন্য রক্ষার প্রয়োজন নাই। জঙ্গীলাট বাঁহাছুর লর্ড কিচেনার 

সৈশ্ত বিভীগের সংস্কার আরম্ভ করিলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জনের 

সহিত তাহার মতাত্তর ঘটে। কর্জধন মিলিটারী বিভাগের প্রাধান্ত স্বীকার 

লড় কিচেনার ও সৈন্য 

বিভাগ সংক্কার। 



সৈনিক-বিভাগ ৩৯৫ 

করিতেন না; কিন্ত অবশেষে বিলাতের কর্তৃপক্ষ কিচেনারের প্রস্তাবগুলি 

সমর্থন করেন। এই নৃতন ব্যবস্থান্্ুপারে ভারতীয় সৈনিকবিভাগকে 

নয়টি তাগে বিভক্ত করিয়! প্রত্যেকটিকে অশ্খ, পদাতিক ও গোলনাজ দিয়! 
সুসজ্জিত করিয়া! দেওয়া হইল-| প্রত্যেকটি দল যাহাতে সতন্ত্রভাবে যুদ্ধে 
যাইতে পারে এমনিভাবে এইবার গঠিত হইল। দৈম্গণকে একস্থান 

হইতে অন্তস্থানে দ্রুত লইয়া! যাইবার ব্যবস্থা ও রসদপত্র যথানিয়ম 

সরবরাহ করিবার সুবন্দৌবস্ত হইল। এ ছাড়া (১৯৫ সালে ) মিলিটারী 
ডিপার্টমেন্ট উঠাইয়। দিয়৷ সেইস্থলে মিলিটারী-সাল্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 

হইল, জঙ্গীলাট বাহাছুর বড়লাট বাঁহাস্থরের মন্ত্রনাসভার স্স্ত হইলেন। 
লর্ড কিচেনার ভারতীয় সৈনিকর্দিগকে নিয়লিখিতভাবে বিভক্ত করিলেন। 

উত্তর-ভারতের সৈশ্য-বিভাগ হেড-কোয়াটার-__মারী 

১ম বাহিনী | , পেশোয়ার 

২য় », » রাবালপিত্তী 

৩য় », » লাহোর 
ণমু :১ ১» মিরাট 

৮ম ১, ৰ » লক্ষ 

বিশেষ ব্রিগেড-_দের। জাৎ ব্রিগেড ।, বান, 

5. 5 কোহাৎ , » কোহাট 

দক্ষিণ ভারতের সৈন্য-বিভাগ » পুণা 

৪র্থ বাহিনী | ০৪ কোয়েটা 

৫ম ১, » দ্ষৌ (বন্মী) 

৬ ১, ০ 

ঈম ,, | | ». বাঙ্গালোর 
_ বিশেষ ব্রিগেড ৮ বৌন্বাই 

বর্ম বাহিনী - ৮. মান্ধালে 



৯৬ | ভারত-পরিচয় | 

যুদ্ধে ভারত-সৈন্যের স্থান। 

বিগত যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের সকল জাতির লোক সৈনিক-ৰিভাগে 
প্রবেশ করিতে পারিত না । বাঙালী ও মহরাঠার উচ্চবর্ণের লোকের! 

রণবিভাগে অন্পযুক্ত বলিয়৷ বুকাল হইতে বাদ 

পড়িয়াছিল। গুরর্থা, শিখ, গঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ, 
ডোগরা, বেলুচি, পাঠান ৪ মরাঠার! যুদ্ধপ্রিয় জাতি 

বলিয়া সৈম্ত বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারিত। এককালে তৈলিঙ্গী 

সেনারাও বিখ্যাত ছিল; কিন্তু পঞ্জাব অধিকারের পর তেজম্বী শিখ 

সৈন্যদের সরকারের কাজে পাওয়৷ গেলে অপেক্ষারুত ছুব'ল জাতিদের 

বাদ দেওয়। হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন অধিক সৈন্যের প্রয়োজন 

হইল তখন রণবিমুখ জাতিদের মধ্য হইতেও সৈন্যসংগ্রহের রীতিমত 

চেষ্টা হইয়াছিল এবং বাঙালী, মান্দ্রাজী, মহরাটা কেহই তখন বাদ যায় 

নাই। বাঁঙালী ডৰল-কোম্পানীর সৈন্ঠের৷ মেসৌপটেমিয়াতেও গিয়াছিল, 

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সৈনিকের কাধ্য শিক্ষা দিবার জন্ 

উৎসাহ কিছুকাল দ্েখ৷ গিয়াছিল। কিন্তু সেটিকে স্থায়ীভাবে গড়িয়া 

তুলিবার প্রয়োজন বড় বিশেষ কেহ অন্ুতব করেন নাই। ূ 
ভারতীয় সৈশ্গণ ইংরাজ সরকারের জন্য বরাবরই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ 

দিয়া আসিয়াছে । কেবল যে অতীতে ভারতবর্ষের নান! অংশ জয় করিতে 

হাষ্য করিয়াছিল তাহা নহে, বর্তমানেও শাসনে 

জি প্রধান সহায় তাহারাই। কাবুল, মিশর, 

বর্মা, লাসা, পিকিং, আফ্রিক! প্রভৃতি দেশে ভারত 

সৈনিকেরা যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে শ্বেতাঙ্গে শ্বেতাঙ্গে যুদ্ধে 

কখনো! এদেশীয় সৈনিকদের লাগানো হয় নাই। বিগত যুদ্ধে সে ভেদ 
রাখা হয় নাই, ভারতবাীর! ইংরাজ-ফরাসীদের পাশে দীড়াইয়া যুরোপের 

সৈনা হইবার উপযুক্ত 

জাতি। 

ভারতেয় বাহিরে 

ভারতীয় সৈন্যের যুদ্ধ 



যুদ্ধে ভারত-সৈল্ঠের স্থান ৩৯৭ 

সমরক্ষেত্রে লড়িয়াছে ; তা ছাড়া মিশর, তুক্কি, মেসোপেটেমিয়৷ জামর্ণন 
পূর্ব-আফ্রিকা, পুর্ব-এশিয়াতে যুদ্ধ করির৷ খুবই খ্যাতি অর্জীন 

করিয়াছে। 

গত যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীরা যুদ্ধ জয্বের জন্য 
গতযুদ্ধে ভারতের দান যু রর যাহ! করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণন! 

নিয়ে দিতেছি। . 

১। যুদ্ধ আরন্তের সময়ে ভারতের সৈন্য, সংখ্যা এইরূপ ছিল £-_ 

বুটিশ অফিসার-- ৪,৭৪৪ ভারতীয় সৈন্য--২,৫৯,২০৪ 

বুটাশ সৈন্যাদি--৭২,২৫৯ », রিজার্ভ ৩৪,৭৬৭ 

সেবক ও কর্মচারী- ৪৫,৬৬০ 

২। যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার ৭,৫৪,৪৪৭ জন লোক যুদ্ধ কাধের 

জন্যও ৪,০৪,০৪২ জন লোক সেবক ও কর্ম্চারীরূপে নিযুক্ত করেন, 

মোট ১১, ৬১, ৪৮৯ জন লোক স্বেচ্ছায় ঘুদ্ধকার্য্য লিপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে 
ইংল্যাণ্ড শতকর! ৭৫ ভাগ, সমগ্র ইংরাজ-উপনিবেশ (কানাড অষ্ট্রেলিয়া 

দক্ষিণ-আঁফিকার ইত্যাদি ) ১২ ভাগ ও ভীরভবর্ষ একাই শতকরা ১৩ ভাগ 

সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল ।* 

৩। যুদ্ধআরম্তভ হইতে ভারত হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সৈনিক 

অফিদার ও সেবকাদি প্রেরিত হয় £-_ 

বুটাশ সেনাপতি ২৩,০৪০ 

অন্যান্য বৃটাশ সৈন্য ১,৯৬১৪১৪ 

ভারতীয় সেনাপতি ১৩,৬১৭ 

ভারতীয় সৈন্য ৫১৩৮১৭২৪ 
ভারতীয় সেবকাদি ৩,৯১,*৩৩ 

অশ্ব গরু প্রভৃতি ১১৭৪/৮৩৩ 

ক তি, 515555581252--060005080006 10019, 



৩৯৮ ভারত-পরিচয় 

৪1] এই সৈন্যদের কোথায় কত গিয়াছিল তাহার একটি হিমাঁৰ 
নিয়ে দিলাম £-- 

বুটাশ ভারতীয় 
ফ্রান্সে ১৮,৯৩৪ ১৩১,৪৯৬ 

পূর্ব আফ্রিকায় ৫,৪০৩ ৪৬,৯৩৬ 
মেসৌপটেমিয়াতে ১৬৭,৫৫১ ৫৮৮,৭১৭ 

মিশরে ১৯,১৬৬ ১,১৬১১৫৯ 

গ্যালিপলী ৬৬ ৪১৪২৮ 

এডেন ৭১৩)৮৬ ২০১২৪৩ 

পারস্য উপসাগর ৯৬৮ ২৯,৪৫৭ 

ইংলগডে ৪২,৪৩০ টি 

মোট ১২১১৫১৩৩৮ 

৫। উপযুক্ত সাহায্য ব্যতীত সাজ সরঞ্জাম ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে 
যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছিল 1-_ 

রেলওয়ে সরঞ্জাম 

রেল ১১৮৭৪ মাইল 
গাড়ী ৫১৯৯৯ থানি 

ইঞ্জিন ২৩৭ 

 গার্ডার ১৩,০৭৩ ফুট 

নদীপথের সরঞ্রাম__ 
্রীমার ও গাঁধাবোট ৮৩৩ খানি 

নোঁউর নৌকা ও ডিঙ্গি ৫*০ খানি 
কাঠ | ১ কোটি ঘনফুট 

৬। ভারতবর্ষ হইতে ৭ কোটি গুলি, ৬৯১,০০০ রাইফেল, ৫৫০টি 



যুদ্ধে তারত-সৈম্তের স্থান ৩৯৯ 

কামান ইংল্যণ্ডে যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা 
হইয়াছিল। 

৭। ভারতবর্ষের দান--ভারতবর্ষের রাজন্ব হইতে ভারতবাসীরা 

৬৭ কোটি ৫* লক্ষ টাকা যুদ্ধের জন্য দান করে। এতত্যতীত ১৯১৮ 

সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত প্রায় ১২ কোটি টাকা ভারতীয় রিলিফ ফাণ্ডে 

প্রদত্ত হইয়ছিল; তা ছাড়া অনেক হাসপাতাল-জাহাজ, মোটর গাড়ী, 

আন্মুলেন্স, মেশিন্গান্ এরোপ্লেন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। 
হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বয়ং যুদ্ধের কয়েক বৎসর ছুইটি রেজিমেণ্টের লড়াইএর 

খরচ দিয়াছিলেন ; ইহাতে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা তাহার ব্যয় হয়। 

১৯১৬ সালের পূর্বে ভারতীয় দেশীয় রাজার! প্রায় ১২ কোটি টাক! দান 
করিয়াছিলেন । সমগ্র দীনের মূল্য নির্ধীরণ করা অসম্ভব ; তবে খুব কম 

করিয়া খুচর! প্রায় ৭২ কোটি টাকা নানাভাবে ভারতবাসীরা দিয়াছিল। 
৮| সমর-খণে ভারতবর্ষ প্রায় ৫৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধার 

দিয়াছিল। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে প্রায় কুড়ি কোটি টাঁকা উঠিয়াছিল। 

৯। সমর-বিভাগের ব্যয় যুদ্ধের সময়ে কিরূপ বুদ্ধি পাইয়াছিল তাহা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ_ 

(ক) ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৭-১৮ সালের মধ্যে যুদ্ধের ব্য় যুদ্ধের 

পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছিল-_১৬,৫০০১০৪০ পাউগ্ড। | 

(খ) রাজনৈতিক বিভাগে বিশেষভাবে পারস্তদেশে ব্যয় বৃদ্ধি__ 

১,৩০০,০০০ পাউও্ড। 
(গ) যুদ্ধের জন্য সাধারণ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি--২৫০১০*০ পাঁউণ্ড। 

(ঘ) ভারতবর্ষ যে টাক! ইংল্যণকে যদ্ধের জন্ত দান করিয়াছিল তাহা 
সুদ ও আসল শোঁধ বাবদ--৬,০০০১০০৬ পরত | 

($) যুদ্ধের সময়ে মুতে যেসব মাল নষ্ট হয় তাহার ৯৬ 

বাবদ ৬৪০১২ ০৪ পাঁউও 1 ৃ হী 1 মোট-+২$, ৭০০১০০৩ পাউণ্ঁ 



৪৪০ ভারত-পরিচয়। 

কোম্পানীর আমলে ইংলগ্ের সৈন্য কাঁজ করিত বলিয়া তারতবর্ষকে 
রীতিমত অর্থ দিতে হইত। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমভাগে 

প্রত্যেক হাজার লোকের একটি রেজিমেণ্টের জন্য ছুই লক্ষ টাক! দিতে 

নজর হইত। ১৭৮৮ সালে এই নিয়ম ব্দলাইয়! ফেলা হয় 
সৈনা-সংগ্রতে ও বিলাতে সৈন্য সংগ্রহ ও এদেশে আনিবার ও পোষণ 

ভারতের বায়। করিবার যাবতীয় খরচ ভারত সরকারকে দিতে হইবে 
ঠিক হয়। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংসরিক সৈন্যের খরচ বাবদ 
কোম্পানী ইংলণ্ডে প্রায় ১৯ লক্ষ ৫০হাজার টাকা গড়ে পাঠাইয়াছিল। 
সিপাহী বিদ্রোহের পয় ১৮৬১ সালে নৃতন ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক সৈন্যের 

জন্য মাথা-পিছু (410) দশ পাউও বা এক শত টাকা লওয়া হইত। 

১৮৯৯ সালে ঠিক হয় যে দশ পাঁউণ্ডের পরিবর্তে বিলাতে সৈন্য-সংগ্রহ 

করিতে যাহ যথার্থ ব্যয়িত হয় অর্থাৎ ৭২ পাউও লওয়া হইবে । এই টাকা! 

বাদে সৈন্যদের বেতন আসা-যাঁওয়ার খরচ সমস্তই ভারতবর্ষ বহন করে, 

অফিসারদের পেনশনও দিতে হয়। 

একই দূল বুটাশ-দৈন্য ভারতে বরাবর থাকে না। এই গ্রীন্মগ্রধান 

দেশে অধিক কাল থাকিলে সৈন্যদের কার্য করিবার শক্তি লোপ পাইবার 

সম্ভাবন! আছে; ইতিহাসে দেখ! গ্যাছে পাঠান মোগলদের ন্যায় দুদধর্য 

জ।তিও এদেশের জল মাটির গুণে অকর্মণ্য হইয়। পড়িয়াছিল। ইংরাজ 

ইতিহাদ হইতে সেই শিক্ষা লইয়াছে। এখন গড়ে কোনো সৈন্য ভারতে 

৫ বংসর ৪ মাসের অধিক বাঁস করে না। নূতন নূতন দল ভারতে আদে 

ও ভালরূপ শিক্ষালাভ করিয়। দেশে ফিরিরা যাঁয়। এইজন্য তারতসরকারের 

বয় খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যয়কে অপ- 

ব্যয়ের সহিত তুলনা করেন। তীহীরা বলেন দেশের লোকদের ভাল করিয়া 

রণ-শিক্ষা দিলে তাহারা ই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারে, বাহিরের সৈন্যের 

গ্রয়োজন সামান্তই হইবে। 



“বুধের লৈতের হীন... ..::8০১ 
ও দেশে সৈন্তের বেতন পূর্বে ১১২ ছিল, এবং যুদ্ধের দময় ছাড়। তাহারা | 

আহার পরকার হইতে পাইত না। যুদ্ধের সময়ে 
তাহাদিগকে ৪২ টাকা মাসিক বৃদ্ধি দেওয়া হয় এবং 

| ভাতা? বলিয়৷ ৫২ টাকা দেওয়া হইত। যুদ্ধান্তে 

তাহাদের “ভাতা? বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু সরকারী আহারের ব্যবস্থা পাকা 
হইয়াছে। | 

ইংরাঁজ সৈন্যের বেতন ভারতীয় সৈন্য অপেক্ষা প্রায় ৫৬ গুণ অধিক। 
এততদ্বযতীত ইংরধজদের জীবন যাত্রার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ 

বলিয় তাহাদের গৃহাদি নির্মাণে, ছাউনী তৈয়ারী করিতে সরকারী ব্যয় 

অনেক পড়িয়া! যায় । অফিসারদের মাহিন! খুব বেশী 
বলিয়৷ অনেকে মনে করেন। লেফনাণ্টদের বেতন 

মাসিক ৫২৫২ হইতে ৬৩০২ টাকা, ক্যাপ্টেনদের 
মাসিক বেতম ৮৫*২ হইতে ১৭৫*২, মেজরদের ১১৫০ হইতে ১৩০*২, 

লেফ নাপ্ট-কর্ণেল. ১০৫০২ হইতে ১৭৫০২ টাকা বেতন পাইয়া! থাকেন। 
উচ্চ কম'চারীদের অধিকাংশই ইংরাঁজ ) যুদ্ধের পর সমাটের বিশেষ ইচ্ছায় 
করেকজন দেশীলৌক সেনাপতির পদ পাইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও পাইবে 
বলিয়। আশা দেওয়া! হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের এই বিপুল সৈন্যবাহিনীর জন্য বনুপ্রকার সামগ্রার 
প্রয়োজন। বুটাশ সৈম্তদের খাছ ও বর্তমানে দেশীয় সৈন্তদের আহার্য্য 

গ্রহ, যুদ্ধের ঘোড়া, গাড়ীটানা, কামানটানা! ঘোড়া ও বহন কাধ্যের জন 

বৃষভ, অশ্বতর ও এইসব ভারবাহী জন্তদের আহাধ্য সংগ্রহ, ইাস- 

পাঁতালের রোগীদের ওষধ ও পথ্য সংগ্রহ ইত্যার্দি নানাবিধ বিভাগের 
4 খুবই বিপুল। তারপর ইহাদ্দের পোষাক 

বা শপ ও চ্ছদ, বিছানা, তাঁবু, কিট ব্যাগ্ নিমণের বন্দোবস্ত 
ক বা (ঘোড়ার 8: 4 গুলি-বারদ 
২৬. 

দেশীয় সৈন্যের 
বেতন। 

ইংরাজ সৈনিক 

ও কম চারীর বেতন । 



৪০২ - ই এই ভারত-পরিচয় 

রাখার কেস্ প্রভৃতি বিবিধ জিনিষ তৈয়ারী করার অনেকশুলি বিভাগ 
আছে। এই ছুই লক্ষ লোকের বেতন ও আহারাদির ব্যয় ও অন্যান্য 

ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা একটা! বড় রকম কাঙ্গ; প্রতিবংপর প্রায় 

২৫৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, এই হিসাব রাখিবার জন্য মিলিটারী 

হিসাব বিভাগ আছে । সৈন্যদের চিকিৎসার ভার সরকারের উপর ন্যন্ত। 

লাহোর, কলিকাঁত|, মান্দ্রাস, বোম্বাই ও রেস্কুনে সামরিক বিভাগের 

'উষধ তাগার আছে। যুদ্ধের জন্য অশ্ব, অশ্বতর, গদ্দভ, ষঁড়, গরু প্রভৃতি 

প্রাণী উৎপন্ন করিবার জন্য সরকারের একটি বিভাগ আছে। বুটাশ 

সৈন্যদের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া আসে; দেশীয় সৈন্তের। এদেশীয় ঘোড়াই 
ব্যবহার করে; কিন্তু গত ত্রিশ বতমরের মধ্যে দেশী ঘোড়ার জাত খুব 

তাল হইয়াছে এবং এই জাতের ঘোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়ার চেয়ে 

নানাবিষয়ে ভাল উংরাইতেছে। দুর্গ, পথ, ব্রিজ, বাড়ীঘর নির্মাণ 

করিবার জন্য একদল ইঞ্জিনীয়ার আছেন। | 

ভারত-ক্ষার ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিযাছে। ১৮৮৫ সাল হইতে 
ভারতের মীমাস্ত ও সংলগ্ন দেশ-দমূহের ভাবী-আক্রমণ হইতে রক্ষা 

করিবার জন্য বহু রেলপথ, ছর্গ নির্মিত হইয়াছে 
| ১৮৮৫ হইতে ১৯*৩ সালের মধ্যে নির্ধীণ-কার্ধ্ে ১ 
কোটি ১০ লক্ষ পাউও ব্যয়িত হইয়াছিল। সকল রকমে রণবিভাগের 
বায় ১৮৮১ সালে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষের স্থলে ১৯০৫ সালে ২৮ কোটি 
৮২ লক্ষ টাকা! পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তারপর মাঝে কিছু কমিয়া আবার 
১৯১৮ সালে ৩* কোটির উপর দঁড়ায়। এ ৰ্সরে আরও রি 
পাইয়াছে। 

সমর- -বিভাগের সংস্কার করিবার জন্য এক কমিটি বনিয়াছিল। এই 

সভার সভাপতি ছিলেন লর্ড এশার। ছুই জন ভারতবাসী (ইহাদের 

রণ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি 



মু ভারকটায়াহানা.. 1৯ 

আধার ফে) দি, ৩৫ ছিরন) এ কিট সা 
এশার 891) 

বিটি ববিতা ছি ৬ নট তারে টন 
নার. বিভা বট দাহাজোর মারিক বিভাগের নর 

বর হানা দার-বর্ধাদর দিত ইহার ঘি 

দি কা ও রর দোবাহীবে মরা যু টামুক করি! াধা। 
টার গ্রজিবান একাশিত হইয়াছে) আবে মার ইহার মা কোন্ 

গদি ধর করিবেন ও কোন্ওনি বর্জন করিবেন তাঁঘ প্রকাশ 

পায় নাই। 



চতৃথ ভাগ। 
১। কৃষি। 

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ একথা আমর! সর্বদাই শুনিয়া থাকি। 

কির উপর সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকা নির্ভর 
করিতেছে; আর গ্রামের শতকরা! ৯* জনের উপর লোক কৃষিজীবি। 

| পৃথিবীর এমন আর একটি দেশ নাই যেখানকার অধি- 
বাসীরা এমন করিয়া মাটি আকড়াইয়া গড়িয়া আছে। 

গত তিন আদমস্থ্মারীর প্রতিবেদন হইতে দেখ! যায় কৃষিজীবির সংখ্যা 

বাড়িতেছে। এ ছাড়া আর একটি বিষয্ন কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে ; 
ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। জমি অফুরন্ত নর--অথচ 

জনসংখ্যা কিছু কিছু বাড়িতেছে; পতিত জমি আর পড়ি! থাকিতেছে 

না। এমন কি পূর্বে গ্রতি গ্রামের পাশে যে গোচারণ ্  ছিল তাহা 
এখন লোপ পাইয়াছে। 

জমির উপর যে কেবল বংশগত নী পড়িয়া তাও তাহ 

নহে; শিল্পের প্রতিযোগিতায় হার মানিয় তাতি কামার কুমার মুচি 

ধোপা মকলেই জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহার কারণ তাতির তাত 
| ূ বুনিয়া লাভ নাই, বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় 
শিল্পধবংদে ভূমিহীন ৯ .. 
কৃষকের সংখ] বৃদ্ধি সে হারিয়াছে ; কামার দেঁখিতেছে নিজ ব্যবসায় 

লাভজনক নয়, কারণ বিলাতী ছুরি কীচির আদর 

* কৃষি আলসেচন ও গোধন নবন্ধে প্রবন্ধ কয়র অধিকাং শই' যুক্ত নগেনপ 
নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি পুস্তক, হতে সি এই 
বইথানি নকলের আদ্যোপান্ত গাঠ করা উচিত। 

গুনসংখ।1ও কৃষির জমি 



কৃষি | 8৪৯৫ 

বেশী, সুতরাং তাহার ব্যবসায় চলে না | এইরূপে রি কীষতে 

লাগিয়াছে। পূর্বে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে টির সামঞ্জস্য ছিল--আর্থিক 

জীবনে কোনোটাই উৎকট আঁকার ধারণ করে নাই। লোকে শিল্প 
করিয়াও বাঁচিত, কৃষি করিয়াও চালাইত। এখন দেশের কুটার শিল্পসমূই 
নষ্ট হইয়াছে_কাজে কাঁজে জীবন যাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে 
কৃষি। তবে বর্তমানে ভারতের বন্থ স্থানে বহুবিধ শিল্প ও কারখান! 

হওয়াতে ভূমিহীন লোকদের সুবিধা হইয়াছে। তবে তাতির 

ছেলের তাঁত নষ্ট করিয়া চটের কলে তাহাকে কাজ করিতে ঢুকাইলে 

তাহার মনুষাত্ব বিকাশ পাইবে না। কলে সে চাকর, পূর্বে সে 
গৃহী ছিল। 

ভারতবর্ষে ঠিক জমির যে অভাব আছে তাহা নহে। যেখানে লোক 
বেশী সেখানে জমির আভাঁব-_ যেখানে জমি পড়িয়া আছে সেখানে 

লোক নাই। অথচ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে লোকে যাইবে সে সাহস 

তাহাদের হয় না। বর্তমানে অনেক মরুসদুশ স্থান জলসেচনের সি 

হওয়াতে লোকের বাফোপযোগী হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের সমগ্র জমিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতে পারি, 

যেমন চাঁষের জমি, পতিত জমি) চাষের যোগ, চাষের অনুপযোগী, 

. | জল সেচনের যোগ্য ও অযোগ্য ; একফশলী ও দো- 

ফশলী। এ ছাড়! ভারতবর্ষকে প্রাকৃতিক দিক 

হইতে আমর! ছ্ইটা ভাগ করিতে পারি যেমন (১) পলিমা্টির দেশ অর্থাৎ 

সিন্ধু গঙ্গা পুত্রের অপবাহিকা ভূমি) (২) ) দাক্ষিণাতোর মালভূমি। 
প্রান্তিক অবস্থা প্রথম পরিচ্ছেদ সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে। 

_ ভারতবর্ষের ককফিউন্নতির জন্য কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন ॥ 

প্রথমতঃ জলের" আবশ্তকতা। জমি হুইতে পুরাফসল। পাইতে হইলে 

জলের ব্যবহারও পুরাপুরি করা চাই। জলের জন্য আমাদের প্রধানতঃ 

জমির শ্রেণীবিত।গ. 



৪০৬ রি ভারত-পরিচয় 

বি করিতে হর বার উপর। যে বাধু বৃষ্টি বহন 
করিয়া আনে তাহাকে মৈহম বায়ু বলে। জলবায়ু 

পরিচ্ছেদ এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা! হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার 
গুনরুল্পেখ নিশ্য়োজন। মৈশ্থম বাষু খুবই খামখেয়ালী ধরণে চলা 

ফেরা করে। কোন বৎসর ইহা কমিলে চাষের অন্ুবিধা ঘটে। আবার 
ভারতবর্ষের কল স্থানে সমান পরিমাণ বৃষ্টি হয় না তাহাও আমরা 

পর্বে দেখিয়াছি। কৃষি কর্মের সুবিধার জন্য বারিপাতেরও একটা 
সামঞ্জস্য প্রয়োজন | এদিকে যেমন অবিশ্রীন্ত বর্ষনে ফসল পচিয়া যাইতে 

পারে, আবার বিনাবর্ষণে ইহার রোদে পুড়িয় যাইবার সম্ভবনা! আছে। 

যেখানে অন বৃষ্টিপাত হয় সেখানে কৃষি কার্যেরও কোনে স্থিরত| মাই; 

যেঅঞ্চলে যখন যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহার উপর সেই অঞ্চলের 

ফসলের রকম নির্ভর করে। দক্ষিণ বম্ণয় ১২৩ ইঞ্চি বুষ্টি হয়, বাংলা 

দেশের গড়ে বৃষ্টি ৯০ ইঞ্চি স্থৃতরাং এই সব দেশে ধাঁন উৎপন হয় 

রাজপুতানা ও দিনধপ্রদেশে বাধিক বারিপাত ৬ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি 
মাত্র; সেখানকার ফসল জোয়ার, বজরী প্রভৃতি; এ সব জায়গায় 

একবার মাত্র ফসল হয়। ইহাকে বলে “খরিফ+। বর্ষাকালেই ইহা 
জন্মে, কিন্ত জল সেচনের ব্যবস্থা না করিলে বসর-মধ্যে আর কোনো 

ফসল পাঁওয়! যায় না। শীতের সময়ে যে শশ্ত উৎপন্ন হয্ব' তাহাকে 

রবিশন্ত বলে। জলীভাবের দরুণ যে যে প্রদ্শকে একটি ফসলের উপর 
নির্ভর করিতে হয়, সেখানকার কৃষিজীবির দারিদ্র কখনও ঘুচে ন|। 

ভারতবর্ষে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র নাই ; অসং খ্য ষদ্ ক্ুত্র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 

বিভক্ত | সেই জন্য কৃষিকার্ধ্য ছোট আকারে হয়। ভারতবর্ষের স্তায় 

প্রকাণ্ড মহাদেশের কৃষি-প্রথা বর্ণনা করা এখানে অসস্ভব। বাংলাদেশের 
্ঘার নদীবহুল ও অধিকৰৃষ্টির দেশের চাষ, রাজ- 
পুতনার মরুময্ দেশের চাষ্, পঞ্জাবের কঠিন মাটির 

কৃষি ও জলবায়ু 

কৃষকের শিক্ষার অভ|ব 



কৃষি ছি পর ১৩ 

চার, দ্বাক্ষণাতোর কালো মাটির অবস্থা যে সব সমান নয়--তা ব্লাই 

বাল্য । ভারতের চাঁধীদের অধিকাংশ লোকই বর্ণজ্ঞানহীন ; কিন্ত 

তাহারা নিরক্ষর হইলেও নির্বোধ নয়। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ প্রথম প্রথম 

এ দেশের কৃষি-সন্বন্ধে ভাদা-ভাসা রকমের অনুপন্ধান করিয়া তারতবামীদের 

চাষবাসকে অত্যন্ত আদিম ধরণের বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাহাদের 

গন্ধে আরও অভিযোগ শোনা যায় যে, তাহারা নূতন কিছু লইতে চায় 

না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সকলেই জানেন আমাদের দেশে 

আখ-মাড়! কল একজন সাহেবের তৈয়ারী। লোকে যখন দেঁখিল যে 
এই কলে তাঁহাদের উপকার হইতেছে, তখন তাহার! উহ! গ্রহণ করিল। 
কিন্তু কুষি-বিভাঁগ যেরূপ ব্যয় করিয়া যেরূপ ফদল পাইয়া থাকেন তাহা 

করিতে হইলে চাষাকে দেঁউল! হইতে হইবে। ভারতীয় কৃষক দরিদ্র 

বলিয়! তাঁহার কাছে স্বপ্ন ব্যয়সাধ্য প্রণালী ব্যতীত আর কিছু গ্রহণীয় 

হইতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকেরা কেন বিলাতী-লাঙ্গল, 

কোদাল গ্রত্ৃতি ব্যবহার করে না বলিয়৷ অভিযোগ শোনা যায়) কিন্ত 
যেখানে কলকজা মেরামত করিবার জন্ত কথায় কথায় কলিকাতায় ছুটিতে 
হয়, যেখানে দেশ খু'জিয়া একজন ভাল ইঞ্জিনীয়ার-মিস্ত্রি পাওয়া যায় না, 
সেখানে লোহালক্কড়ের গ্িনিষ ব্যবহার করিতে বলা! বাতুলতা। টেকৃনি- 

ক্যাল শিক্ষা, সহজে মেরামতের উপায়, স্বপ্পব্যয়ে কিনিবার ব্যবস্থা না 
করিক্জ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি করিবার পথ নির্দেশ করিয়া | 

কোনে। লাভ নাই। এখন গ্রামে গ্রামে কামার হাল তৈদারী করে, 
ছুতার গাড়ী মেরামত, লাল তৈরী প্রভৃতি সব কাজ করে। বর্তমানের 
অবস্থান্্যারী ব্যবস্থা আছে। ইহার উন্নতি কিরূপে হইতে পারে, দেশের 
অবস্থার উপধোগী উন্নতির পথ সংস্কারককে বলিয়া দিতে হইবে+ নিছক 
অন্গুকরণের পথ বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই. | শিক্ষা বিস্তার বৈজ্ঞানিক . 
আরিছারের ফল প্রদর্শন প্রভৃতি করিতে পাঁরিলে দেশের উন্নতি হইতে, 



৪৮ .... ভারত-পরিচয়। 

পারে এবং ধান, তিল, তিসি প্রভৃতি শস্তের উৎপন্ন প্রায় ছিগুণ ব কা যায় 

ও পাট প্রায় শতকরা ৭* হারে বাড়ান! যায়। | 

১৮৯৩ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামে যুরোপের একজন বিখ্যাত কৃষি- 

তত্ববিদ ভারতের কৃষিসন্থন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া! অনুসন্ধান করিয়া এক প্রতি- 
বেদন প্রকাশ করেন। তাহার মহামূল্যবান্ গ্রন্থে তিনি যে কটি যুক্িপূর্ণ 

প্রস্তাব করিয়াছিলেন নিয়ে তাহ। প্রদত্ব হইল। (১) 

সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষভাবে কৃষি-শিক্ষা প্রচার ও 

সেই উদ্দেপ্তে দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশ, 

(২) প্রয়োজনমত স্থানে খাল ও জল-সরবরাহের প্রণালী নিশ্মীণ; (৩) 

সরকার হইতে টাকা অগ্রিম দিয়! কূপ খননাদি কার্য্যে উৎসাহ দান; (8) 

সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে প্রত্যেক জেলার জলসেচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
তদীরক; (০) স্থানীয় বন যাহাতে কাটিয়া লোকে নষ্ট না করে সে বিষয়ে 
দৃষ্টি রক্ষা ও নৃতন বনভূমি স্থষ্টি কর; গোচারণের ভূমি যাহাতে লোকে 
কৃষির জন্ট আত্মসাৎ না করে; (৬) নৃতন ফশল, অভিনব ক্কৃষি পদ্ধতি 
নৃতন সারের পরীক্ষা সরকারী কৃষিবিভাগে হইবে; (৭). নূতন যন্ত্র 

পাঁতি সরকারী ফার্মে পরীক্ষিত হওয়া উচিত এবং তাহার মধ্যে সর্বোৎরুষ্ট 

যন্ত্রপাতি চাযাদের মধ্যে প্রচার) (৮) ফার্ম হইতে ভাল বীজ: প্রচার। 

তাল ও মন্দ জাতের শস্ত সর্বদাই এক সঙ্গে মাড়া হয় এবং বাজারে ক্রয়ের 

মময়ে তাহাদিগকে চিনিয়া পাওয়া যায় না। এই সমন্তা.পুরণের চেষ্টা 
গ্রয়োজন। (৯) সরকারী ফার্মে ভাল জাতের ষাড় রক্ষা করিয়। জেলার ও 
গোজাতির উন্নতি করা। | 

ডাঃ ভোয়েলকারের 

প্রতিবেদন 

; ভোয়েলকারের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্ধ্যে পরিণত, করিলে ভাল 

হয়। আমর! দেশের জল-সেচন ও গোষ্ট-সমন্তা লইয়া সবিশেষ আলো: 
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 পরিচ্ছেদে পাঠকগণ দেখিবেন যে আমাদের দেশ 

মানের অভাব ও হইতে প্রচুর পরিমাণ তৈলশস্ত প্রতি বৎসর রপ্তানী 
সারের রপ্তানী 

হইয়া যায়। এই তৈল-শম্তের খৈল খুব তাল 
সার। ছুঃখের ব্ষিয় এ দেশে শন্ত মাড়ির তৈল বাহির করিয়া রপ্তানী 
করিতে গেলে চাষীদের পৌষায় ন! বলিয়৷ তাহার! বীজ সমেত শস্ত' বিক্রয় 

করিয়। ফেলে । জার্্মাণী ও অন্তান্ত দেশ ছিল এই সব তৈল-শস্তের প্রধান 

খরিদ্দার। তাহীরা সম্তায় কাচামাল পাইত,অধিকমূল্যে তৈল বিক্রুয় করিত, 

এবং তা ছাড়া খৈলগুলি নিজ ক্ষেতের জন্ত পাইত। আমাদের চাষীরা 

সস্তায় তৈল শন্ত বিক্রয় করে সেই তৈলই অন্ত আকারে এ দেশে, দশগুণ 
দামে ফিরিয়। আসিলে কেনে, ফলে ক্ষেতগুলি সারের অভাবে ক্রমেই উৎ- 
পাঁদিক শক্তি হারাইতেছে। এছাড়া হাড় গুঁড়া খুব ভাল সার) অথচ 
প্রতিবংসর এখানকার গরুর হাড় এদেশের সম্তা কলে পেশ! তইয়! 
বিদেশের শন্ত ক্ষেত্রের উৎপাদক! শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ রপানী হই- 

তেছে। ইহার উপর আবার ভারতবর্ষেই বিদেশী সার বিক্রয়ের জন্ত 
প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছে । দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি দেশের দাগর উপকূলে 

সামুদ্রিক গাছ পচিয়া একরূপ সার তৈয়ারী হইয়াছে; সেই সার আজ 
কাল ভারতে খুব আসিতেছে, এবং চিলি গবর্ণমেন্ট তাহা প্রচারের জন্য 
খুবই চেষ্ট! করিতেছেন। দেশের মধ্যে আরও অনেক রকম সার আছে; 

তাহা লোকের সংস্কারের জন্ত নষ্ট হইতেছে । সহরের ময়লা, বিষ্ঠা, প্রত্াৰ 

খুব ভাল সরে) সেগুলির মদব্যবহার হইলে দেশের জমির উৎপার্দিকা 
শক্তি বাড়িবে। । ছঃখের বিষয় দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি উপযুক্ত সারের 

অভাবে ছিন দিন শক্তি হারাইতেছে। অন্তান্ত দেশে উপযুক্ত সার দিয়া, 
নান! বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার -সাছায্যে জমির উৎপাঁদিকা শক্তি চতুগ্ডণ 
করিয়াছে। 0. 
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কৃষিজাত বাণিজ্য । পাট 

আমরা এইবার পাটের আলোচনাক্ প্রবৃত্ত হইব। ভারতের প্রধান 

প্রধান কৃিজাত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শিল্প পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত কোনে৷ দেশে এখনও পাঁটের চাষ বিস্তুতভাবে 

আরম্ত কর! হয় নাই। ভারতবর্ষের মধোও আসাম ও বঙদেশেই ইহার 
চাষ বিশেষ প্রচলিত। বর্তমানে বঙ্গদেশে ৮ কোটি বিঘ। জমি চাষ হইয়া 

থাকে, এবং ৮ কোটি বিঘার মধ্যে প্রায় ১ কোটি 

বিঘ! জমিতে পাট চাষ হয়। বংসরে প্রায় ত্রিশ- 

কোট টাকার পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। এ ছাড়া পাটের চট, থলি 

প্রভৃতি ও বিদেশে পাঠান হয়। | 
বাংলাদেশে পাটের ব্যবন। ও বাণিজ্যের সত্রপাত ১৮৫৫ সালে। এ 

বংসরে রিশড়। সহরে প্রথম পাঁটের কল চলিতে আরন্ত করে। তখনকার 

দৈনিক ৮ টনের স্থলে বর্তমান পাঁটের কলে প্রতিদিন 
(৩০০০) তিন হাঁজার টন পাট উৎপন্ন হইভেছে। 

জর্জ অকৃল্যা্ড নামক জনৈক স্কটল্যাগ্ুবাসী এই ব্যবসাঞ্জের প্রথম, 

উদ্যোক্তা) তঁহারই চেষ্টায় মিঃ জন কার নামক জনৈক ধনী তাহাকে 
টাকা দিয় সাহায্য করেন। তিনি ভারতে রলকজা চি আসিরা 

রিশড়াতে কারখানা খোলেন। | 

ইহার পর হইতে পাটের কারবার দ্রুত আগাইয়া যাইতে থাকে। 
১৮৮* সাল হইতে ১৮৮৪ সালের মধ্যে পাটের কঙগ ছিল ২১টি; ১৯১৪ 

মালে ৬৪টি-- অর্থাৎ তিনগুণ বৃদ্ধি গাইনাছে। ১৯১৪ সাঁলে পাটের কলে 

৩৭ কোটি থলি এবং ১৯৬ কোটি ২ ২০ লক্ষ গজ হি চট কাপড় বোন! | 

হইয়াছিল। ভি 

পাটের জঙ্গির পরিম(ণ 

পাটের কলের ইতিহাস 



৯৯ 

্ ব্যবসায় বৃদ্ধির কথা বলা.হইল কিন্তু একে পাটের চা খে 

দুই একট! কথা বলা প্রয়োজন। পাটের চাষ বহুদিন হইতে এ দেশে 

চলিয়া আসিতেছে । ১৮০২ সালে রংপুর অঞ্চলে 
নাকি ২*১০** একার (৬৫ হাজার বিধায়) জমিতে 

পাটের আবাদ ছিল। পাটের সঙ্গে ুরৌপের পরিচয় ১৮২৮ সালের কাছা- 

কাছি কোনে। সময়ে। কিন্তু ১৮৭২ সালে সব গ্রথম সরকার বাহাদুরের 

দৃষ্টি ইহার উপর পড়ে। তার পর ১৯৯১ মালের পর হইতেই পাটের 
চাঁষের উন্নতি চেষ্টার প্রার্থনা লইয়৷ যুরোগীয় বণিকের! বহুবার উপস্থিত 

হইলে গভর্ণমেন্ট ১৯০৪ দালে একজন বিশেষজ্ঞকে এই বিভাগ তদারক 

করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কৃষিবিভীগ পাটের উন্নতির জন্ত' 

কঁষককে সময়ে সময়ে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়। আরো 
একটি কাজ কৃষিবভাগকে করিতে হয়। তাঁহার নাম পাটের 

ূর্বাভা' | ইহার তাৎপর্য এই যে কি পরিমাণ পাট জম্মিবে বলিয়া 

আশা কর! যায় ফল উঠিবার পূর্বেই তাহার কিছু আতাস দিতে 
পারিলে বিদেশী পাট বণিকের ব্যবদায় ও বাণিজ্যে সুবিধা হয়। এই 

নুবিধাটুকুর জন্ত কৃষিবিভাগ যথেষ্ট করেন। আষাঢ় মান হইতে “পূর্বাভাম' 
প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এই কাজ লইয়াই কৃষিবিভাগ ব্যস্ত থাকেন। 

কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বেশ দেখা যায় যে, সে নকল. 

স্থানের কৃষি মহাসম্মিলনী হইতেই কত জমিতে কি কি ফলল উৎপন্ন করিতে 

_... হইবে তাহা কৃষকদিগকে জ্ানাইয়। দেওয়। হয়। 

প্রয়োজনের অপেক্ষা তসুসারে তাহারা চাষ আবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু 
4 বা দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কৃষকদের উন্নতির জন্ত 

সেরূপ কোনে! ব্যবস্থাই নাই। কৃষকেরা কোন ফসলের কত প্রয়োজন 

তাহ না আনিয়াই জব্দ করে; ভাহ! না জানাই তাহাদের ছুরবস্থার 
প্রধান কারণ।, প্রশ্নোজনের অভিরিজ্ঞ ফ্দল আমাদের কৃষকের! উৎপন্ন 

পাটের চাষের ইতিহাস 



করে বলিয়া! এত কম মূল্যে গাট হানে করিতে হম কারণ 

গয়জটা ক্কষকদের বণিকদের নয়। .. 

১৯২০ সালে প্রায় ৬২ লক্ষ কিস ৩ এর ১* লক্ষ 

মণ পাট মদ্ুত ছিল$ তার উপর এই বৎসরের সরকারী ূর্বভাঁম 

অনুসারে ৩. কোটি মণ পাট হইবে। এই মেটি ৬, কোটি ১০ লক্ষ মণ 

পাট মুত আছে বলিয়া অনুমান করা যাঁ়। বিদেশে রপ্তানী এবং 

কলিকাতাঁর মিলগুলির সাম্ংসরিক মোট থরচ অগ্গ্মান ৪ কোটি ৩২ 

লক্ষ মণ। মোটামুটি ৩৫।০ লক্ষ গাইট অর্থাৎ১ কোটি ৭* লক্ষ মণ পাট 

উদ্ধত্ব থাকিয়া আগামী বংসরে জের যাইবে। ইহা ছাড়া বিলাতের 

 ক্কারথানায় কিছু পাট গুদমজাত আছে। এখন প্রশ্ন এই উদ পাট 

লইয়। আমরা কি করিব! যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আমদানী বেশী 

সেখানে গরজ বিক্কেতার, ক্রেতার নহে। এ ছাড়া! দাদন খাইয়া চাষা অল্প 
মূলো শস্ত রিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। একই দিনে বাজারে যখন 

পাটের দাম ৮//*-৯২ মণ, তখন দাদন খাইয়া কৃষক ৫1০-৬২ টাকা মগ 
পাট মহাজনের কাছে বিক্র্র করিতেছে । আমাদের দেশের বিশেষভাবে 

বাংলাদেশে আধ, তামাক-ও তুলার চাষ খুব কমই হব) অথচ পরশ্োজনের 
অতিরিক্ত পাট বুনিয়। চাষারা চিরদিন দারিদ্র্য ছুঃখে কষ্ট গাইতেছে |) 
সরকার বাহাদুর এই দিকে যদি দৃষ্টি 'দেন তবে চাষীদের বার্থ 
তি হ্য়।' 

. এছাড়ী বর্ষাকালে পাটের 'জাগের' জন্ত জব দুষিত হইয়া যে. মলে 
রিয়ার হি করে ৰা গ্রাহর্গাব হয় তা. ফলেই স্বীকার করেন।. . পাটের 
ক্ষেতেও মেলরি়ার মশা বাস করে। গাটপচা ছুষিত অনে মাছ পাত 
টি বা চি তাহাতে যে মাছের গড়াবে দেশের 

চি কম? রন চি টা য্রুষকের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি 

পার চাষ ও. 



৪১৩, 

হইবে তাহাতে মন্দেহ নাই), এবং গয়োজন অনুরূগ পাট উৎপাদন জন্য | 
কৃষকের ও ববেশের ধনাগমও বৃদ্ধি হ্ইবে। ৬ ও 

কোনো। কোনো রংসর পাটের দর ৫২ মণেও নামে। লি বি 
পাট [বিদেশে গিয়া.৫*২ টাকা দরেও বিক্রয় হয়। এদেশের কোনো 

কোনো কল এক বৎসরে প্রতি ২০০২ টাকার অংশে খরচপত্র সমুদয় বাদে 

..: - অংশীদদারগণকে ৩৭৫২ টাকা হারে : লাভ দিয়াছেন? 

গাট কলের লাভ । অথচ উপস্থিত দুমুল্যতার দিনে সর্বপ্রকার খরচ, 
এবং বাজারদরে মজুরি ধরিয়া গৃহস্থ ৬২ হইতে ৬০ টাকার. কমে একমণ 

পাট উৎপন্ন করিতে পারে ন| ; কিন্ত বিক্রয়ের বেলায় সে ৫২ টাকার বেশী 

এ বৎসর পায় নাই। 8 4 ছি 

পৃথিবীর মধ্যে আর কোাও পাট হয় না এবং বাংলাদেশের পাঠে 

তৈয়ারী চট ও থলিতে পৃথিবীর অনেক জিনিষ বস্তাবন্দী হইয়। সমুদ্র পাঁরা- 

পার করে, পাশ্চাত্য জগতের অনেক প্রয়োজন লাগে বলিয়া ইহার ব্ষিদ 

আলোচন! করিলাম। | 

ক্কষি ভারতের গ্রধান অব্তন্থন একথা একাধিকবার পূর্বে বলিয়াছি। 

অন্যান্য দেশে কৃষির সহিত বোকে নানাবিধ পিল্প ও বাণিজ্য করে। 

আমাদের শতকর। ৭২ জন লৌক চাষী বা চাষ সংক্রান্ত কর্মে “লিপ্ত । 

কৃষিজাত তব হইতে যদি আমর! শিল্পজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া নিজেরাই 
তাহার, ব্যবসা  চালাইতে পারিতাম তবে বোধ হয় দেশের অবস্থা এমন 

শোচনীয় হইত না। এখন, আমাদের কাজ কোনো, প্রকারে মাটি যা 

শা উতপ করা এবং বিনে হাটে দেখে জাত কীচা
 দানের 



৪8১৪ ভারত-পরিচয় 

কাটৃতি হয় তাহ! রপ্তানি করিবার জন্য বিদেশী বণিকের শরণাপন 

হওয়া । 

_ পৃথিবীর সর্বত্রই জীবিকার্জনের যে সমস্তা | উপস্থিভ আমানের সম্মুখেও 
তাহা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়িতেছে; আহাধ্য 

সামগ্রীর মূল্য বুদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে লোকের বেতন-হার 
বৃদ্ধি পাইতেছে না। বিদেশী বাণিজ্য হুহু করিয়! বাড়িয়া চলিয়াছে এবং 

সেই সঙ্গে দেশীয়" কুটির-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। শিল্পীরা জীবিক! 

নির্বাহের অন্য পথ খু'জিয়া না পাইয়া জমি চাষ করিয়া ব| অপরের জমিতে 

“কৃষানী” করিয়। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে । আবাদী জমির উপর 

জনসংখ্যার চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। যাহার! জীবনধারণের নিমিত্ত 

কেবলমাত্র চাষবাসের উপর নির্ভর করে, গড়ে হিসাব করিলে তাহাদের 

ভাগ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ন৷ পাইয়৷ বরং কমিতেছে; আবার আবাদী 

জমিতেও শশ্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না । ১৯০১-২ সাঁলে গড়পড়তীয় 

প্রত্যেক কৃষকের অংশে ৩ বিঘা ১৭ কাঠা করিয়া 
'ধকের সংগা! ও 
১ রা ছি মি পড়িত) ১৯১১-১২ সালে ও বিঘা ১৪ কাঠ! 
গড়পড়তায় জ 
রা করিয়া ও ১৯১৪-১৫ সালে ৩ বিঘা করিয়া পড়িয়াছিল 

বলিয়া প্রকীশ। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি বে ভূমিহীন 
কৃষকের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাঁড়িয়৷ চলিয়াছে। সুতরাং কৃষির সমস্ত 

কিরূপ জটিল হইতেছে তাহা আমর! সহজেই বুঝিতে পারি। | 
ইহার উপর এদেশের শস্তক্ষেত্রে অন্য দেশের তুলনার শন পরিমাণ 

ঠিক অন হয় তাহা দেখিলে সমস্তাটিকে ্ষ্টতর বুঝিতে পারিব। বৌধ 
হয় সভ্যজগতে একার প্রতি ১২ বুশেল গম আর 

কৌথাও হয় না। কানাডায় হয় ২৩৭ বুশেল। 

ডেনমার্কে যেখানে হয় ১* মণ ৩৫ সের, এদেশে 
সেখানে ২ মণ ৩* সের; কিছুদিন পূর্বে একজন সরকারী উচ্চ কমচারী 

এদেশের জমির 

উৎপাদদিকা শক্তির হাঁস 



কৃষিই প্রধান পেশা 8১৫ 

(15 100 ৮০-০৮1001668 & 889৪ 01 11)018 1914) ভারতের বাজার 

দরের মহার্ধঘতা বিষয়ে এক সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তিনি 

বলেন ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আবাদী জমির তেমন বিস্তার 
| হয় নাই, এবং খাগশস্তের প্রয়োজন যেমন বৃদ্ধি 

খাদাপশ্ত জনসংখ্যার হইয়াছে ইহার উৎপন্ন শস্ত তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। 
সাতে ২। আমরা পরিশিষ্ঠে তীহার হিসাবট উদ্ধত করিয়া 

দিলাম। | 
এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবার পর সম্প্রতি ছুই একবৎসরের মধ্যে 

জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় আবাদী জমি বিস্তার লাভ করিয়াছে 
এবং খাদ্াশস্তের জমিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এখনো অবস্থা উন্নত 

করিবার অনেক রহিয়াছে; অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর ন্যায় 

দরিদ্র ক্ষষক পৃথিবীতে আর কে'থায় আছে কি না সন্দেহ । এই অপবাদ 

দুর করিবার জন্য সরকার বাহাছুরও ক্ষিবিভাগের উন্নতির দিকে দৃষ্টি 
দিয়াছেন। 

পরিশিষ্ট ৩ 
কৃষিই প্রধান পেশ! । 

জনসংখ্যা (১৯১১) ৩১১৩৪১৭০১৯০ ০ 

ৃ কুষিকম দ্বার জীবিক! নিব্ণহ ০০ 

ক্ধিকর্মশতকরা .... খন 
( তন্মধ্যে ৬৯ জন চাষবাস ও তিনহুন সবজী বাগান ও হাস মগ 

পালন সৃতি কমে পি ) | ৃ | 



চাষের উপর নির্ভর : ২১১৭০,৯০১৪৪৪ : 
| তৃম্বামী ৮০৭০৪১৩০০৩৩ 

কমচারী ঃ | ১০৯০০১০০০ 

কৃষি মজুর ৪১১০,০৪১০৩০ 

কৃষক | ১৬,৭০,০০১৭০০ 

পরিশিউ ২ 
ভূমিহীন দিন-মজুরের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

১৮৯১ ১,৮৬,৭৬,২০৬ 

১৯০১ ৩১৩৫,২২১৬৮১ 

১৯১১ ৪১১২,৪৬,৩৩৫ 

কৃষকের মংখ্যা ও জমির পরিমাণ ।. 

ঠিক যে পরিমাণ | কে বল মাত্র | গড়পড়তায় প্রত্যেক 
জমিতে শস্য উৎ- চাষবাসের উপর ৷ 

পন্ন হয় (একর) যা্াদের জীবিকা! কৃষকের অংশে কত 

এ কী. নির্ভর তাহাদের 

| 1] সংখ্যা 
জমি পড়ে . 

১৯০১-২ | ১৯৯.৭০৮,৪২২ [১৫,৫৪, ৭৬,৭৮৮ :১*২৮ একর অর্থাৎ ৩/৪২ 
১৯১১-১২) ২১৫১৯৮৯৬০৩৭ ১৭,৩৯,৯৫০২২ ১১০২৪ এ ৩/॥৪ 
ন্িবিন ২২৭০৬) ২২১৪৬৯৫৯০০9, ১০১ :: রি ৩/৬ 

৮. 

০০০ 



পরিশি ৩ 

_ ভারতবর্ষের জমির খতিয়ান । 

( এক একার ৩/| তিন বিঘা আধ কাঠার সমান) 
মোট জমি (বৃটিশ)  ৬১১৯৩,১১, ১৯৮ একর 

আবাদী জমির পরিমাণ ২৬,০৬)৪৬) ৭৯৮ » 

ঠিক যাহা আবাদ হইয়াছে ২২,৭৬১১১, ১৩২ » 
আবাদের অযোগ্য জমি ১৪,৫৪/২৭। ২১৭ » 

ধান, ছাল প্রভৃতি খাস 
শস্তের জমি_-২৪৫১০৪,৫৫* একার অর্থাৎ শতকর! ৭৮-৭ ভাগ। 

তৈল, শহ্ের জমি. ১১৫৩১৩৩১৫৯১ ৯ ১ ৫১%। 
ভূল, পাট প্রভৃতি ৯১৯৫)০৭,.০০০ এ নর ৭5৫% 

গৌখাদ্ভের জমি ৬৩৬২৫১১ এ ১ ২,৫% 

বিবিধ : ১৪৮৩৩)১৪৬ ১» ৬. ৫,৫% 



পরিশিউ 8 

একারপ্রতি জমির উৎপন্ন শস্যের অনুপাত । 

 বুসেল (প্রতি একারে) থে বর এই পরিমাণ 
১ বুসেল--৯* সের ফসল পাওয়া গিয়াছে। 

ক্যানাডা ২৭*৭ ১৯১৪-১৫ 

মাকিণদেশ ১৬৬ ১৯১৩-১৪ 

অষ্ট্রেলিয়া ১৩৭ ১৯০৮৯ 

রুষিয়! ১৩০৫ ১৯১২-১৩ 

ভারতবর্ষ ১২৮ | ১৯৪৯-১৫, 

আর একটি গমের হিসাব। 
প্রতি বিঘায় * জাপানে ধানই অধিক অন্মে। 

ডেনমাক ১০%৫ মণ প্রতি একাঁরে গড়ে জাপানীরা ৩৭ 

৮ রি | ঘুসেল ধান জন্মাইতে পারে। বিশেষ 

ফ্রান্স ৫১ মণ 1] বিশেষ স্থানে ৬৭ বুশেল, পর্যা্ত 

জাপান. ৪৪মণ. | গাওয়া গিয়াছে। 

ইতালী, ৩৪মণ . 7 
ভারতবর্ষ ২৪০ মণ 



গরিশি্ট ( 
[ নিয়ে যেতালিকাটি গ্রাত্ত হইল তাহ! ১*০এর অনুপাতে দেওয়া হই] 

জনমংখা। 

১৮৯৩ ১৮৯৫ 

হইতে হইতে 

১৮৯৬ ১৪৪ 

১০০ ১৪০১৬ 

আবাদী জমির বিস্তার ১০০ ৯৮ 

যে গরিমাণ জমিতে 
থাদাণন্ত উৎপরর হয 

যে পরিমাণ থাগ্ 

শস্য উৎপন্ন হ়। 

৪১ 

৯৮ 

১৯০০ ১৯০৫ 

হইতে হইতে 

১৯১৫ ১৯১১ 

১০৩৭৭ ১০৫৭৭ 

১৪৩ ১৪০৫ 

৯৪১ ১৪২ 

১০৫ 8৭ 

১০৬ 

১৯১০ ১৯১১ 

হইতে হইতে 
১৯১১ ১৯১২ 

১৪৭৮ ১০৮৪ 

১০৮ ১5৬ 

১৪৩ 

১০৩ ১৪৯ 



২। স্জলসেচন 

আমর কিষি' অধ্যায়ে দেখিয়াছি থে. তাঁরতের কৃষি-উন্নতি বহুল 
পরিমাণে কৃত্রিম জলসেচনের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। জসেচনের 

জন্ত যেজল প্রয়োজন হয় তাঁহা তিন উপায়ে মানুষ 

সংগ্রহ করে, হথা-( ১) কু, (২) পুষ্করিণী (৩) 

খাল। আমাদের দেশে প্রতিবৎ্মর যে পরিমাণ 

বৃষ্টি হয় তাঁহা নিতীস্ত কম নয়) পণ্ডিতের হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে 

এদেশে মোট ১২৫ লক্ষ কোটি ঘন-ুট বৃষ্টগাত হয়; কিন্তু মোট ৫১ লক্ষ 

কোটি ঘন-ফুট জল উপরে গাওয়া যাঁয়। এই বুট্িজল হইতে মাত্র ৬ঠ 

কোটি ঘন ফুট জল সেচনের জন্য ব্যবত হয়। অর্থাৎ মোট বৃষ্টির 

৫৯ ভাগ মাটি শুধিয়া লয়, ৩৫ তাঁগ জল নদী বহিয়া 

সাগরে যায় ও ৬ ভাগ মাত্র কৃত্রিম উপায়ে 

ূ রক্ষিত হইয়া! মেচনের কাজে লাগে। যে পরিমাণ 
বৃষ্টি মাটিতে শুষিয়া লয় তাহার ১২ ভাগ মাত্র আমর কুয়া! খু'ডিয়া উদ্ধার 
করিতে পারি এবং তাহাই শস্তোৎপন্নে বাবহার করি। 

(১) কৃপ খনন করিয়া ভারতের কৃষিকার্ধ্য বহুকাল হইতে চলিতেছে | 
এই কার্ধ্যে পূর্বেও কখনো সরকারী সাহাধ্য পাওয়া যায় নাই-এখনও 
প্রয়োজন করে ন!। বর্থমানে ভারতের সমগ্র সিঞ্চিত-ক্ষেত্রের শতকর! 

৩% ভাগ কুগের সাহায্যে জল পাইয়া থাকে । কুপের 
জলে যে সব ক্ষেত্র সিঞ্চিত হয় বেখাঁন হইতে যে 

আঁয় হর তাহ! অনুগাতে' অনেক বেশী। ভারতে কৃগের জলে নিঞ্চিত 

১ কোটি ৩ৎ লক্ষ একার ক্ষেত্রের মধ্যে ৯৫ লক্ষ একারি জমিই গঞ্জাব ও 

_ জলসেচনের 

ত্িধিধ উপায়। 

মোট বৃষ্টিপাতের 

গরিমাণ | 

কুপ ও কৃষি। 



ুক্ত“গ্রদেশে | এই কৃপ যে সব্ত্রই স্থায়ী তা নয়; অনেক সময়ে কীচা 

কুয় হইতে কয়েক বৎসর জল তুলিয়া লোকে সেটিকে ছাড়িয়া দেয়। 

ুক্ত-প্রদেশের সিকি কুয়া পাকা-_আর অবশিষ্ট কাচা । কীচা কুয়ায় 

প্রচুর জল পাওয়! যায় না) একটা কুয়ায় ১২১৪ বিঘার বেশী জল 

যোগাইিতে পারে না। কিন্তু পঞ্জাবের অধিকাংশ কুয়া পাকা বলিয়া গড়ে 
গ্রতি কুয়! প্রায় ৪৭ বিঘা জমিতে ভল যোগাইতে পারে । মান্দ্রাজের লম্বা 

আশের কাম্বোজী তুলার চাষ কুয়ার জলের উপর নির্ভর করে। যেখানে 
খাল, বিল, নদী, পুকুর কিছুই নাই সেখানে কুয়! ভিন্ন আর উপায় নাই। 
এইজন্য কয়েক বৎসর কৃপ খননের দিকে বোদ্বাই, মান্দ্রজি, উত্তর-পশ্চিম 
ও পঞ্জাব গতর্ণমেন্ট বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। কৃপ খনন যাহাতে আরে! 
প্রচলিত হয় গভর্ণমেণ্ট সেইজন্ত টাকা কর্জ দিবারও সুবিধা করিয়া 

দিয়াছেন। এই “তাকাভি” ধারের হুদও অল্প এবং জমি জল পাইয়! 

উর্বর! হইলে যাহাতে থাজন। বুদ্ধি ন| হয় তদ্রপ ব্যবস্থাও হইয়াছে। 
কিন্তু কুয়া হইতে জল তোলার কষ্ট ও ব্যয় ছুইই অধিক। বিলাতী 

পাম্প ও এঞ্জিন বসাইয়া ক্ষেতে জল 1দবার মত শিক্ষা ও অবস্থা এখনে 
আসে নাই। পঞ্জাবের ঘটিচক্র প্রথার উন্নতি ও প্রচলন করিতে 

পারিলে এই সমন্তা কিয়দপরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে। সরকার 

_বাহীছুর বোধাই ও যুক্ত-প্রদেশের ক্কষি-বিভাগে একজন করিয়া ইঞ্জিনীয়ার 
বিশেষভাবে এইসব সমন্তা সমাধান করিবার ও উপদেশ দিবার জন্ত নিযুক্ত 

করিয়াছেন। ্ 

(২) আমাদের দেশের শান্ত্রে আছে যে পুষ্করিণী দান মহাপুণ্য কারধ্য। 

সেইজন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছোট খড় পুষ্করিণী দেখা যাঁয়। বাংলাদেশে 
এমন গ্রীম নাই যেখানে পাঁচ দশটা পুকুর না আছে? অবশ্ত মেগুলি 

| অধিকাংশ স্থলেই অপরিষ্কার, গঙ্ধিল ও শৈবালে 
দীঘি ও কৃষি। | ৃ 

 পুর্ণ। বাংলাদেশের অনেক স্থলে এই সব পুকুর 



হইতে সেচ দিয়া নানাপ্রকার শন্ত উদ্ভিদ ( যেমন ইক্ষু ও আলু) উৎপন্ন 

হয়। কিন্তু দাক্ষিণীত্যেই যথার্ঘভাবে কৃষি পুক্ষরিণীর জলের. উপরু 
নির্ভর করে। মান্দ্রাজে ও মৈশূরে মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা ৬০ 

হাজারের অধিক। মান্দ্রাজের চিঙ্গলিপুট জেলায় এক একটি দীঘি দৈর্ধ্যে 

গ্রন্থে ও গভীরতাঁয় এত বৃহৎ যে ইহা! হইতে দশ বাঁর হাঁজার বিঘা! জমিতে 

জল সেচন কর! হয়। এখানকার অধিকাংশ পুকুর ও খাল হিন্দুরাজাদের 
সময়ে হ্য়। সিংহলের বাঁধগুলিকে দেখিলে তাহা কৃত্রিম বলিয়াই 

সন্দেহ হয়। দাঁঙ্গিণাত্যে তৃষারময় পর্বত নাই ? সেইজন্ত সেখানকার 
নদীগুলি গভীর বা নৌতাধধ্য নহে। বৃষ্টিও প্রচুর হয় না। সুতরাং যে 
বৃষ্টি পড়ে তাহাই ধরিয়া রাখিবার সাধ্যমত চেষ্টা লোকে করিয়াছে। 
দাক্ষিণাত্যের পনের আনার উপর বীধ বা পুকুর-_যা আজকাল দেখা 

যায়-_ প্রাচীন হিন্দু বা মুসলমান রাজ! জমিদার ও গ্রামামগ্লীর কান্ডি। 
কৃপের ন্তায় ছোট ছোট পুকুর বা! বাধ ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি 

কিন্তু বড় বড় দীঘি বর্তমানে সবই স্রকারের খাস অধীন; সরকার 

বাঁহাছুরই, এগুলির সংস্কার, তদারক ও জলসেচনের জন্ত প্রণালী নির্মগ 
করিয়া দেন; সুতরাং. মুনফা তীহারই । সমগ্র বুটাশ ভারতে প্রায় ৮০ 

লক্ষ একার জমি পু্করিণীর জলে সিঞ্চিত হয়। কিন্তু টি 

অনেক পুকুরই শুকাইয় যাঁয়। 
(৩) জলমেচনের তৃতীয় উপায় খাঁল। এই খাল নানা উপায়ে খোঁড়া হ্য়। 

প্রথমতঃ যখন বন্যার জল অকম্মাৎ পাহাড় হইতে বরফ গলিয় আসিয়া 

পড়ে, সেই জলের সদ্যবহাঁরের জন্ত লোকে খাল কাটিয়া দেয়; তখন বন্যার 

জল মূরুময় দেশের ভিতরে প্রবেশ করে। পঞ্জাবে 

এই শ্রেণীর খাল বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; 

বর্তমান সেগুলির ভার জেলা ও লোক্যাল বোর্ডের উপর ্স্ত। আর 

একপ্রকাঁরে লোকে ক্গেতে জল লইয়া যাঁয়। যে নদীর গতি ও মতির ঠিক 

খল ও কৃষি। 
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নাই__তাহাকে বীধ দিয়। বাধিয়৷ তাহার জল আলের মধ্য দিয়া বহাইয়। 
ক্ষেতে লইয়! যাইবার কৌশল মানুষ বহুকাল আবিষ্কার করিয়াছে। 
এ ছাড়া বড় বড় নদীর বক্ষ শুষিয়। যে খালগুলি পরিপুষ্ট তাহাদের জলের 
অভাব কখনো হয় না। আমর! এই তিন শ্রেণীর খালের তিনটি নাম 
দিলাম, যথা-_বন্তাখাল, সাময়িক খাঁল, ও স্থাঁয়ীখাল। | 

ইংরাজ আগমনের পূর্বে এদেশের বহুস্থানে খাল ছিল। দাঁক্ষিণাত্যে 
হিন্দুরাজগণ ও উত্তর-ভারতে পাঠীন মোগল ও শিখ শাসনকর্তীদের 
সময়ে খুব বড় বড় খাল কাটা হইয়াছিল এবং অধিকাংশ, স্থলেই পূর্বের 
খাল খু'ড়িয়া গভীর ও প্রশস্ত করিতেই সরকার বনকাল ব্যাঁপৃত ছিলেন । 

কুটাশ গভর্ণমেন্ট ১৮৪০ সালে খাল কাটাইবার প্রথম 
আয়োজন করেন। ১৮৪৭ সালে মান্দ্রাজ অঞ্চলে 

একটি কোম্পানী খালি খনন করিবার অনুমতি পায়; 

কিন্তু কিছুকাল কাজ করিয়। তাহারা বুঝিল রাজশক্তি ব্যতীত একাজ 
সম্ভব নহে। ইহাঁদের জলের কর কিছু অধিক ছিল বলিম্বাও নান 

গোলযোগের সষ্ি হইয়াছিল ) লর্ড লরেন্সের শাসনকালে গভরমেন্ট স্বয়ং: 

এই কার্যোর ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লর্ড কর্জনের পূর্বে এ বিষয়ে 

শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্ধ্যপ্রণালী অনুসৃত হয় নাই। ১৯*১-৩ সালে কৃষিক্ষেত্রে 

জল সরবরাহ করিবার জ্ক এক কমিশন বা বৈঠক (10187) [1788০৪ 

00/00859 1901- 8) বসিয়াছিল। দেই বৈঠক ভারতের সব ত্র 

জলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এক্ অতি স্থন্দর প্রতিবেদন পেশ করেন। 

বলিতে গেলে সেই সম হইতেই ভারতের জলসেচন বিভাগের গত্তন। 

রিপোর্টে প্রকাশ ভারতের ২২ কোটি ৬* লক্ষ একার ভূমির মধ্যে ৪ কোটি 

৪* লক্ষ অর্থাৎ মাত্র শতকর! ২* ভাগ জমি যথারপে দেচন পাইয়া 

খাল-খননের 

ইতিহানস। 
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থাকে। ইহার মধ্যে সরকারের সাহায্যে জল পায় 
এমন ক্ষেতের অনুপাত শতকরা ৪২) অবশিষ্ট ৫৮ 

ভাগ ক্ষেত কৃষকদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় সিঞ্চিত হয়। 

গত ২৫ বৎসরে প্রায় ৮* লক্ষ একার ভূমি টাষের উপযোগী করা হইয়াছে; 

ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে প্রীয় ৩০ লক্* একার ভূমিতে জলদানের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

_ গভর্ণমেন্ট জলসেচনের নিমিত্ত যে অর্থব্যয় করেন জলের ট্যাক্স 

বসাইয়! তাহ! স্দসহ আদায় করেন। অতএব পয়োপ্রণালীর সুব্যবস্থা 
করিলে যে কেবল শশ্তবৃদ্ধি পায় এবং ' প্রজার কল্যাণ হয় তাহা নহে 

রাজকোষেও বেশ অর্থাগম হইয়া থাঁকে। ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত 

সরকার বাহাছুর পয়োপ্রণালীর জন্ত প্রায় ৭২ কোটি 

৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন; ইহা হইতে সরকারী 

আয় প্রায় শতকর। ৮২ হিসাবে হইয়াছিল। 'এইকব্গ 

লাভ গভর্ণমেন্টের প্রতিবৎমরই হইতেছে। ভারতবর্ষীয় নেতার ও অনেক 

ইংরাজ রাজপুকুষ পয়োপ্রণালীর বহুল বিস্তারের জন্তট মরকারকে বহুকাল 
_ হইতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষ  কৃষিপ্রধান দেশ। 

এখানকার একবিঘ! জমিও যদি জল বিনা শহ্য উৎপন্ন করিতে না পারে 

তবে তাহা সরকার বাহাছবরের লোকদীন। প্রজার পরীবৃদ্ধিই সরকারের 
মঙ্গল। সরকার বাহাদুর জলসেচনের সুব্যবস্থা জন্য যদিও ৭২ কোটি 

টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা রেলপথের য়ের তুলনায় কিছুই নয় ] অথচ 

রেলপথের জন্ত সরকারকে বহুকাল লোকমান দিয়া আসিতে হইয়াছে) 

কয়েক বৎসর মাত্র রেলপথ হইতে লাত হইতেছে। 
রেলওয়ে ও পয়োগ্রণালী বিভাগে গভর্ণমেন্টের কত 

« আদ্ধ তাঁহা তুলনা করিয়া নিয়ে দেখাইতেছি। | 

জলসেচনে সরকারী 

ও ব্যক্তিগত চেষ্টা । 

 জলকর ও 

সরক।রী আয়। 

* রেলপথ ৪. জলপথ । 
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রেলওয়ে. ১.৩৬শতকরা *৫৩ শতকরা! *৩২ শতকরা 

পয়োপ্রণালী ৫৮৭ ১. ৫89 ০. ৫৩০ ৬. ৮৪০শতকর! 

অথচ প্রতিবৎসরই ভারতীয় বাজেটে রেলপথের জন্ প্রচুর ব্যয় 
করিবার ব্যবস্থ| থাকে। যাহাই হউক এপর্যন্ত গতর্ণমেন্ট থাহা 
করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত কম নয়। পঞ্জাবে তাহীদ্দের কাজ বিশেষ 

ভাবে প্রশংসনীয় । সেখানে বৃষ্টি কম; সুতরাং যদি খাল কাটিয়৷ 

জল ভিতরে না লইয়া যাওয়া হয় তবে নদীর ধার ছাঁড়া চাষ হওয়া অসম্ভব । 
পূর্বোক্ত কমিশনের সভ্যগণ বলিয়াছেন যে পঞ্জাব দিদ্ধুপ্রদেশ ও 

মান্জরাজ প্রদেশের কোনো কোনে। অংশে জলাভাবে দুতিক্ষ হইবার 

সম্ভাবন! অধিক 7 সুতরাং এই সকল দেশে আঁ ব্যবস্থ। 

৮০০ প্রয়োজন । গভণমেন্ট তাহাদের উপদেশানুসারে 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে এক বিরাট খাল কাঁটা- 

ইয়াছেন। সৌয়াত নদী হইতে এই খাল উঠিয়া পর্বতগুহা বা টানেলের 
ভিতর দরিয়া আর এক ধারে গিয়াছে। সীমাস্ত-প্রদেশের ৩ লক্ষ ৮২ 

হাজার একার ভূমি এই খাঁলের জলের সাহীষ্যে উর্ধরা হইয়াছে। এই 
খাল খননে ভারত সরকারের প্রায় ১ কোটা ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া- 
ছিল। কিন্তু ইহার উপকারিতা অন্ধপাতের হিসাবে দেখানো যাইবে না ), 
ষে পার্বত্য দন্থাগণের অত্যাচারে সীমান্তবাসীদ্দিগকে সর্বদাই সশঙ্িত 

থাকিতে হইত, তাহীরা আজ শান্ত কৃষক হইয়া বাস করিতেছে। 

ইঞ্জিনিয়ারগণের আর একটি বিপুল কীর্তি উল্লেখযোগ্য । পঞ্রাবে 

তীহার৷ 'এক অভিনব খাল নিম্শীণে মনৌযৌগ . দিয়াছেন। ইহাকে 
বৈজ্ঞানিক ভাষায় 177৩ [:০19০॥ বলে। ব্যাগারট! এই £-চন্ত্রভাগ। 

ও ইরাবস্তীর অধিকাংশ জলরাশি ছুই দৌয়াব বা উভয় নদীর মধ্যস্থিত 

প্রদেশে ব্যয়লিত হইয়া যাঁয়। ফলে বারিদৌয়াবের দক্ষিণাংশটা মরুভূমি 
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তায় শু থাকিয়া যাঁয়। অথচ চিরআোত! ঝিগাম বা বিতস্তায় জলের 

অভাব নাই। ইঞ্জিনীম্ারগণ উত্তরের সেই জলরাশি ঝিলাম হইতে 

কাঁটিয়া চন্ত্রভাগ! ও ইরাঁবতী পার করিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাবে আনিতে কৃত 

সংকর । ঝিলামের জলের খাদ উচ্চ-ভূমি দিয়া প্রবাহিত) মৃতরাং 

সেখানকার জল প্রথমে চন্দ্রভাগায় ও পরে ইরাবতীতে আনিয়া! দক্ষিণ- 

পঞ্জাবে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অনুমান প্রায় দশ কোটা টাকা 

এই খাঁল-খননে ব্যয় হইবে; কিন্তু লাভও হইবে বাৎদরিক ৮০ লক্ষ টাকা । 

পঞ্জাবের খালের ধারে এখন লোকে লোকাঁকীর্ণ; কিন্তু কয়েক বৎসর 

পূর্ব দে সব জায়গায় কয়েক ঘর-যাঁযাঁবর লোক ছাঁড়া আর কেহই বাস 

করিত নাঁ। 

পূর্বেই বলিয়াছি গভণমেন্ট বিনা-শুক্কে প্রজীকে খাল হইতে জল 

লইতে দেন না । জলের দূর নান! দ্রিক হইতে বিচারিত হয়) কতখানি 

জলের প্রয়োজন, কত দিন জল মরবরাহ করিতে হইবে; জমির উৎপা- 

গাঁদিকা শক্তি কিরূপ, কোঁন জাতীয় শন্ত উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি 

ভাবিয়া জলের দূর ফেলা হয়। বোম্বাইএর কোনো অংশে এক একার 

(৩ বিঘ! /* আধ কাঠা) ইক্ুর থেতের জন্ত ৫*২ 

জলকণের হার পর্যন্ত কর দিতে হয়। এ ছাড়া বোশ্বাইয়ের অন্যত্র 
১০২ হইতে ২৫২ টাঁক1 সাধারণ জলকর। মাল্সাজ প্রদেশে ২২ টাকা 

হইতে ৫২ এবং বাঁংল! দেশের কোনো কোনো! স্থানে ১।০ হইতে ২।০ 

টাক1 সেচের জন্ত সরকার পাইয়! থাকেন। পঞ্জাবে সাধারণত একারে 

৩২ । ৪২ টাঁকা লাগে। মোটের উপর উৎপন্ন শস্তের মূল্যর শতকরা ১৯ 

বা ১২ হারে জলকর কৃষককে দিতে হয়। বাংল! ও বোস্বাইএ শতকরা 

৬% হারে লাঁগে। প্রাচীনকালে হিন্দু বাঁ মু্লমীন শীসনের সময়ে 

জলকর ছিল না। সরকারের খাল হইতে যথেষ্ঠ আয় হয়, সুতরাং 
তীহার! ইচ্ছা করিলে জলকর কমাইয়। দিতে পারেন। 
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ভারতের দেশীয় রাজগণের রাজ্যে ইংরাজ আগমনের বহু পূর্বব হইতেই 
জলসেচনের সুব্যবস্থা ছিল। তবে ইংরাজ সরকারের সুৃষটান্ত দেখিয়া 

_. তাহাদের মধ্যেও উৎসাহ দেখ। দিয়াছে। দেশীয় 
করদরাজ্যে ৫ কোঁটা ৩০ লক্ষ একার জমি প্রতি বৎ- 

সর কৃপ, পু্করিণী ও খাল হইতে দিঞ্চিত হয়। করদ 
রাজ্যের মধ্যে মৈঙ্থরেই জলসেচনের ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট । সেখানকার 

প্রকৃতি দীর্ঘধাল খননের মোটেই উপযুক্ত নহে। মৈশূরেই প্রায় ৩৯ 
হাজার জলাশয় আছে, অর্থাৎ প্রতি তিন বর্গ মাইল চারিটি করিয়া! জলা- 

শয় আছে। জলাশয় ছাড়াও প্রায় ১০০ মাইল পয়োপ্রগালী মৈশূরে 
আছে। 

ভারত সরকার জলসেচনের জন্য যে ব্যয় করেন তাহ! তিন প্রকারের । 

. (১) ক্ষেত্রে জলসেচনের উদ্দেশ্তেই কতকগুলি খাল 
তিন শ্রেণীর খাল কটা হয়) (২) ছুরভিকষগ্স্ত স্থানে সাময়িক ব্যবস্থা 

করিবার জন্ত জলাশয়াদি খোঁড়া হয়) (৩) ছোট ছোট কাজ। ইহার 

মধ্যে প্রথমটিতেই সরকারের বেশী টাকা ব্যয় হয়। 

কেবল মাত্র কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিবার জন্ত যে খাল কাঁটিতে 

হয় এ ধারণা উত্তর-যুরোগের অধিবাসীদের নাই ; তবে সেখানে রেলপথ 
নির্মিত হইবার পূর্বে শ্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপথই 
ছিল, গমনাগমনের রাজপথ । ভারতবর্ষে নৌতার্য্য 

থালের সংখ্যা! খুবই কম। বাংল! দেশের খালগুলি নৌতীর্য্য ; তা ছাড়া 
গোদীবরী, কৃষ্ণা ও সিদ্ধনদের কয়েকটি খালের অতি সামান্ত দূর পর্যন্ত 
নৌকায় করিয়। যাওয়া যায়। এককালে নদীগুলিই উত্তর ভারতের 
প্রধান রাজপথ ছিল। এখন রেলপথই প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে। 

করদরাজো সেচনের 

ব্যবস্থা 

নৌতার্ধা খাল 
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( ১৯১৭-১৮ সালের হিসাব) 

| 19 টুর 
১৪ 

নি নত ু ডু ১৯১৭-১৮ ্ 
্ 

প্রদেশ ৯ 2 & ঢু পন মোট 
কধিত জমি | টি ৩. 1৫ ্ চিনে 115 সরকারী বায় (5 

৪1৬ 
্চ ৪2 9 চা 

একার হাঁজার একার রে শতকরা | লক্ষ টাকা; টাকা 

বমণদেশ ১১৪৬,৬৮) ৯*৯ | ২,৭৮১ ৪১৪২ লক্ষ 

বলদেশ ২,৪৪.৫২, ্ ০৯ | ২১৪৯ ; ৫৭ লক্ষ 

বিহবার-উড়িষা। | ৮১১৩১, ৮৬১০০ ১ 18: 298 

যুক্তরাজ্য ; ৩,৫৮৮, |৩২,০৯ ০৩ 0 ৯১০ [১২,৫৯১ ১৭)৬৮ ৩ 

অ।জমীর মাড়বার ৩১৫৬, ১৯)৩ ৫*২ ৩৫, | ৭ & 

পঞ্জাব ২,৮২১৫৩১ 1.৮৩১০ ০১০ ৩৪৪ ২২১৩৯, . ৩৩৩৭ ৪ 

উ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ২৯,৫৮১ 1 ৩১৬২১০ | ১২৭২ 

সিদ্ধ ৪০১০০) ৩৫১০ ৭,০ ৮৭৭ 

| | | | র 
বোম্বাই | ২১৫৭,৯৫১ | ৩+০৫১০ ১*২ 
রি 

মধ্য প্রদেশ ১,৯২)৯৭) ৯১৪৫, ৩৭৮71. 
| 

বেলুচিন্বান ১ ২১৫৭) ৭ 2 ৬৬ 

মোট ২০,২৭১০৮। 1২,৫৯,৫৭) ূ ১২০৮ 1২১৭৯) 
ও 



পরিশিষ্ট ২ 

১৯১৭-১৮ সালের জলসেচনর আয় ব্যয়। 

মোট দিফিত ভূমি_-২,৬০ লক্ষ একার ব| ৪১৬২৫ বর্গ মাইল । 

(১) চ1000060$9 ০113 (বড় বড় খাল)--১,৬৯১২২,০০০ একার 

জমি সিঞিত হয়। 

(২) 6/060009 011 দুক্ষাি নিবারণের জনতা) ৪,৯৭,০ৎ » 

(৩) থর সর কাধ ৮৪১৭৭,৪০ ৪ 

বায়িত মূলধন রর মোট আয় রখ আশল মী 
ূ ইডি িজ রিহহারাােরর 

(১) প্রথম দফায় 1 ৭১০১১৫০ ২ ১৬,৩০১ 18/৮৫ লক্ষ] ৮*৪ 

৫৭১৭৫ লক্ষ টাক! ৷ হাজার 

২) দিতীয় দফায় দূ 
১৯,১২,৫০ হাজার 

ূ 
[ 

5 55522858 

শতকরা 

০০ পা দক: 5 ৪ ০০4০58০2 চ।শতা7 ০০৪ ত৭৮ 

ও 

্ 

৩৫)২৯ » (ও) তৃতীয় দফায় 
66৮ লক্ষ 
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আমাদের দেশের লোকের শতকরা ৭২ জন কৃষি করিয়! জীবন ধারণ 
করে? সেইজন্ঠ গরুকে আমাদের দেশে ধন বলিত। কৃষি-প্রধান দেশে 

গোমহিষ ছাড়া লোকে বাঁচিতে পারে না। 
আমাদের দেশে বর্তমানে গৌধনের সঠিক সংখ্যা বলা দুর) কারণ 

দেশের সর্বত্র একই সময়ে পণ্ড গণনা হয় নাই। ১৯১৩-১৪ সালে ভাল 

করিয়া সর্ব প্রথমবার পণ্ত গণা হয়। আমাদের হাতে সরকারী এমন 

কোনে! কাগঞ্জ পত্র নাই যাহ! হইতে আমর! বলিতে পারি যে এদেশে 

গোমহিষ বাড়িতেছে বা কমিতেছে। কিন্তু যতদুর আমরা দেখিতে গাই 
তাহাতে মনে হয় যে পণ্ড দিন দিন কমিতেছে। দেশের জনমংখ্যার 

অনুপাতে আমাদের দেশে পণ্তর সংখ্য| নিতান্ত কম। আমরা নিয়ে 

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সহিত আমাদের পণ্ড সংখ্যার তুলনা 
করিতেছি £-- 

দেশের নাম ১০ জন অধিবাদীর জন্য 

উরগয্ (দঃ আমেরিকা ) ৫০. গোমোহিষ। 

আর্জেন্টাইন ৩২৯ এ 

অষ্্লিয় ২৫৯ রঃ 

বস পপ পপ পল 

নিউ জিল্যাও ১৫০... | এ 

++. 52100085 [1150800% 0786৮] 8 ০০, ও 960, 

[76008] 7010027)1081150 45300186000, চু০স]া। মহাশয়ের লিখিত ১: 

08৮৮9 10180 06 10015 (110160 1816৬ 1921, 80811) ও শ্রীযুক্ত নগেন্ত- 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কৃহি সমন্যা' হইতে উপাদান সংগৃহীত | 
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কেপ কলোনী ১২০১, 

কানাডা . ৮৪ রর 

মার্কিন রাজ্য ৭৯ ট 

ডেনমার্ক ৭৪ টা 

ভারতবর্ষ ( বুটাশ ) ৬১ রর 

এখন দেখা যাক ভারতবর্ষের এই পণ্ড দেশের কৃষির পক্ষে প্রচুর 

কিনা । ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ২২,৮* লক্ষ একার। এদিকে 

দেশে মোট বলদ ও ষাঁড়ের সংখ্যা ৪ কোটি ৯* লক্ষের অধিক নহে। 

ইহার মধ্যে শতকর! ২৫ ভাগ বাছুর আর ২৫ ভাগ বুড়ো, গন, অকমণ্য। 
তাহা হইলে চাষের জন্ত অবশিষ্ট থাকে ২ কোটি ৪* লক্ষ বলদ] সুতরাং 

এক জোড়া বলদকে ৬* বিঘ! জমি চষিতে হয়। কিন্তু এদেশে কোথায়ও 

২ বিঘার বেশী একটা হালে চষিতে পাবে না । ইহার ফলে দেশের 

কৃষি ভাল হইতেছে না। 

দেশে গাভীর সংখ্যা ও নিতাত্ত কম; দেশের লোক প্রচুর ছুধ খাইতে 

পায় না, বিশুদ্ধ ঘ্বৃত দুর্লভ। সরকারী মতে এদেশের প্রতি গাভীর ছুধ 

দৈনিক গড়ে ২ পাই হয়; গরু ৭ মাস দুধ দেয়। ৫ কোটি গাতীর দুধ 
দৈনিক ৬ কোটি. পীইট; অতএব বৃটাশ ভারতের ২৫ কোটি লোকের 

প্রত্যেকের ভাগে গড়ে আধ পাইট করিয়! দুধ পড়ে, যেখানে প্রয়োজন 

ছুই পাইট। আইনী আকৃবরীতে দেখা যায় সে সময়ে গাই গরুতে দিনে 
প্রায় ২ কোয়ার্ট ছুধ দিত সার বলদ ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াইতে 

পারিত। দুধের অভাবে ভারতের শিশু-মৃত্যু তীষগরূপে বাড়িয়৷ চলিয়াছে 

তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ধুক্ত-এ্রদেশের নীট কহিশনার 

বলিয়াছিলেন যে শিক্ষিত ধাত্রীর চেয়ে সন্তান যাহাতে ছুধ পাওয়া যায় 

তাহার ব্বস্থার প্রয়োজন বেশী। গ্রামে পর্যাস্ত শিশুর জন্ত ভাল ছুধ পাওয়া 
যায় না--কলিকাতার ত কথাই নাই। গত্ভ যাঁট বৎসরে খাস্থ শস্তের 
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দম ৫ হইতে ৭ গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু দুধের দাম বাড়িয়াছে ৪* গুণ। কিন্ত 
পাশ্ত্য দেশে ছধের দর পূর্বের চেরে তেমন বাড়ে নাই । আমাদের দেশে 

লোকে ছুধে ঘিয়ে মানুষ হইত; এই পুষ্টিকর দামগ্রীর অভাব হওয়াতে 
লোকের জীবনীশক্তি কিরূপ হান পাইতেছে তাহা৷ আমর পূর্বে দেখিয়াছি 
(৫ পৃঃ দেখুন )। সেই জীবনীশক্তি হাঁস পাইতেছে বলিয়া সকল প্রকার 

রোগ্েই লোকে সহজে আক্রান্ত হয় । 

ভারতবর্ষের গো-জাতির অবনতির কারণ. এবং তাহা দূর কেমন 

করিয়া করা যাইতে পারে সংক্ষেপে তাহা নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি । 
(১) দেশে গোচারণের মাঠ ও গোথান্চের অত্যন্ত অভাব। 

আমাদের দেশে চিরকালই গ্রামের পারে গোচারণে ভূমি রাখার 

নিয়ম ছিল ) সেই জমিতে কেহ হাত দিত ন! | কিন্ত ছুঃখের বিষয় বর্তমানে 

আমর! এমন জায়গায় আসিয়াছি যেখানে প্রাটীনের ভালটুকুও রাঁখি নাই, 

বর্তমানের ভালটুকুও গ্রহণ করিতেছি না। 

গোঁচারণ ভূমির অভাবে পশুর স্বাস্থ্য দিন দিন নষ্ট রি | 

নসংখ্যা কিছু কিছু বাঁড়িতেছে ; অথচ তাহাদের উপযুক্ত শিল্প বাণিজ্য 

রা ; সুতরাং সকলেই কৃষির দিকে ঝুঁকিতেছে.। জমিদার বা প্রজা 

কেহই গ্রামের পাশের পতিত জমিটুকুর লোভ ছাড়িতে গারিতেছে_না। 

কিন্তু ইহাতে কি সত্যই উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ বাড়িতেছে 1. তাহাঁও নহে। 

এছাড়া! আমাদের দেশে গরুর থা শন্ত উৎপন্ন করিবার জন্য কোন 

গ্রকার চেষ্টাই হয় না। খড়ের দাম প্রতি বসর এত চড়িতেছে যে গ্রামে 
গরীব লোকে অধিকাংশ, স্থলে নিজেরাও যেমন খায় গে! মহিষকে তাহার 

চেয়ে অধিক খাছ সরবরাহ করিতে পারে না । দেশে রীতিমতভাবে পঞ্ত 

খাস্ শন্ত উৎপন্ন করিবার চেষ্টার প্রয়োজন । 

(২) গরুর জাত দিন দিন খারাপ হুইয়া আমিতেছে। খাষ্রাজাৰ 

ছাড়া আর একটি কারণে ভাল গরু ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। আমাদের 



 গো-পালন এ 

দেশে ভাল ষাঁড় রে ছুলভি হইয়া উঠিতেছে। -পূর্যে হিন্দুরা! পিতৃ- 

পিতামহের শ্রান্ধের সময়ে বুষোত্সর্গ করিত ; সেই ধর্মের, ধাঁড়কে কেহ 

বাধিতে মারিতে বা বধ করিতে পারিত না। সমাজের সকলেই তাহার 

যর করিত) প্রত্যেক গ্রামেই এই শ্রেণীর অনেকগুলি করিয়া বলিষ্ঠ বড় 

থাকিত ; সুতরাং ভাল জাতীয় গরু জন্মিত। কিন্তু বর্তমানে লোকে প্রায়ই 

বৃষোৎসর্গ করে না; এখন বৃষ-কাঠ থানি নদীর ধারে পুতিয়া আচার রক্ষা 
করে, ধর্মের যথার্থ অর্থ লোক ভুলিয়াছে। তা ছাড়। কলিকাতা, মাত্রা ও 

এলাহাবাদ হাইকোট ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহা কাহারও 

সম্পত্তি নহে, সুতরাং কেহ হত্যা ব! বিক্রয় করিলে অপরাধী হইবে না। 
এই সর্বনেশে রায় প্রকাশ হওয়াতে ধর্মের ষাড়গুলিকে মুযক্সিপালটির 

গাড়ী বহিতে নিষূক্ত করা হইতে লাগিল, কসাইরা নিধিচারে মারিতে 
লাগিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এদিকে ত? সমাজের শাসন ও 
বন্ধন এমনি শিথিল, তারপর রাজবিধি ইহার অন্গকুল নহে। সমগ্র 

ভারতে দরকারী যাঁড় ৭৫টি ও জেলা বোর্ডের ৯৭৩টি ঘাড় আছে। ভার- 
তের গোধনকে রক্ষা করিতে হুইলে সমাজকেও এদিকে দৃষ্টি দিতে 

হইবে-.সরকারকেও সাহায্য করিতে হইবে। 
(৩) গো-মৃত্যু । পণ্ডর মৃত্যু ছুই প্রকারে হয়, এক রোগে আর এক 

কশাইএর হাতে । এ ছাড়া অনাহারে, বস্তায় নিতান্ত কম মরে না। এক 

একবার ছুর্ভিক্ষে বু লক্ষ করিয়া গরু মরে। ১৯** সালে রাজপুতনায় 

প্রায় +* লক্ষ ও গুজরাটে ৫ লক্ষ পণ্ড মরিয়াছিল। ১৮৯৭ ও 
১৯** সালের ছুতিক্ষে এদেশ হইতে অনেক ভাল জাতের গরু একেবারে 
নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। তারপর হইতে জনমংখ্য। যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, 
গরু মহিষের সংখ্যা সেরূপ বাড়িতে পারে নাই। অনাহারে, বস্তায় ও 
বার্ধক্যহেতু বছ সংখ্যক গর বাছুর ত মরিয়াই থাকে-.তাহার হিলাব জানা 
সম্ভব নহে; কিন্ত সংক্রা্ক ৪ ১৯১২-১৩ সালে ১ »৮৭১২৩১ এবং 

২৮ টি | 
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১৯১৩-১৪ সালে ১,৯৩, ৭১১ গরু মরিয়াছিল। গো-মড়কে মাঝে মাঝে 
দেশ উৎসন্ন যায়। | ৮. জা 

গো-মহিষ তিন কারণে বধ হয়। (১) থাগ্চের জন), (২) বিদেশে 
শুকনো! মাংস রপ্তানির জন্য, (৩) চামড়ার জন্য । এই তিন দফাঁতেই 

গোত্যার সংখ্যা বাড়িতেছে। গৌঁ-হত্য| বাবদ ভারতের মান্সপ্যালটির 

আয় গত দশ বৎসরে শতকরা ৭* হারে বাড়িয়াছে; আর চামড়ার 

রপ্তানী ৫০ বংসরে ২৭ গুণ বাড়িয়াছে। প্রতি বৎসর বুটাশ ভারতে এক 

কোটি গরু খাছ্ছের জন্য মার! হয়। শুকৃনো মাংস রপ্তানীর জন্য যে গরু 

বদ হয় তাহার সংখ্যা প্রায় বংসরে ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষের স্তায় কৃষি 

প্রধান দেশে গো-হত্যা নিবারণ করা প্রয়োজন। কিন্ত তাই বলিয়। 

বৎসরে ৩৬৪ দিন উদাসীন থাকিয়! একটি দিনে মুললমানেরা গো-হত্য। 

করে বলে তাহাদের উপর জুলুম করিতে হইবে তাহার কোনো! অর্থ নাই। 
৩৬৪ দিনের হত্যা বন্ধ কর! হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান প্রত্যেকের স্বার্থ। 

দুধ দেওয়া শেষ হইলে বহু সংখ্যক গরু আমাদের গ্রাম হইতে কশাই 

এর হাতে গিয়৷ পড়ে। কলিকাতার, নিকটবর্তী টাঙ্গরায় বৎসরে প্রায় 
৯৪,০০০ এবং সোনাডাঙ্গাতে প্রায় ১০১০০০ গাইগরু নিহত হয়। এই 

সংখ্যার মধ্যে ৩,০০০ গাইগরুর বয়স লাত বছরের নীচে, বোথ্াই স্হরে 
১৯১৪-১৫ সালে বান্দর! হত্যাশালায় ৪৪,১৭৭ গাইগরু ৮,৫৭৫ মহিষ 
নিহত হইয়াছিল। দুধ দেওয়া হইলে বোষ্াই প্রদেশে শতকরা ৭৫টা 

গরু মহিষ নাকি হত্যাশালায় প্রেরিত হয়। | 

কলিকাতার কর্পোরেশনের তৃতপূর্ব সভাপতি স্তার চাল পেইন 
বলিয়াছেন, গোয়ালার৷ সাধারণত: ছুই বিয্লানের সময়ে গাইগরু কেনে। 
তার পর বাছুর বিক্রয় করিয়া দেয় ও কৃত্রিম 'ফুকা+দিয়। দুধ দুহিতে থাকে ; 
এই পৈশাচিক কাঁও ছয় হইতে আট মাস পর্যন্ত চলে। -তার পর আর 
ঢুই তিন বদর এই.গাভী.পাল ধরে না । এদিকে. কাই ছুয়ার গোড়ায়: 



হাজির-_সামান্ত মূলে তাহাকে বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই 
শ্রাভ। (৪) ভারতবর্ষ হইতে গরু প্রতিবংসরই রপ্তানী হইয়া! যাইতেছে। 

পৃথিবীর মধ্যে তারতের গরুই এককালে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে জানিত। 

_ এখনো কয়েকটি জাতের গরুর খুব নাম আছে। এই রপ্তানী শতাবদীকাল 

ধরিয়া 1 সামান্তাকারে চলিতেছিল, কিন্তু বর্তমান যে ভাবে বাড়িয়া 

উঠিয়াছে তাহা পূর্বে কখনো হয় নাই। সরকারী কৃষি বিভাগের প্রতি- 

বেদনে প্রকাশ যে রপ্তানীর ফলে ভাল ভাল জাতের গরু প্রায় নিঃশেষ 

হইয়া আসিয়াছে; যবদীপে গর খুব চালান হইতেছে এবং শোনা বাইতেছে 
এই রগানী আরও বাঁড়িবে। যেসব গরু যবদ্বীপে যাইতেছে সেগুলি অন্ন- 

বয়সের ষাঁড় ও গাই; মাংসের জন্য গরুর চাষ হইবে ওলন্টাজ সরকারের 

ইহাই অভিপ্রায় । যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে 

আবার বাড়িতে স্থুর হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল হইতে দশ জন 
ব্যবসায়ী আসিয়া বোম্বাই হইতে সর্বোৎকৃষ্ট জাতের গরু-গুলিকে 

চালান দিতেছে। আমাদের দেশে যদি গরু উৎপন্ন করিবার ফান্ম 

থাকিত তবে ত আমর! রপ্তানী করিয়া লাভবান হইতাম; দুঃখের ত 

কোনোই কারণ ছিল ন! বরং বিদেশে ভাল জাতের গরু পাঠাইবার গৌরব! 

হইত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ত সে অবস্থা নয়, গরুর রপ্তানী 

কিরূপ হইতেছে নিয়ে তাহা দিতেছি ;-_ .. 
১৯৪১ ১৯০৩ ১৯১৯ ১৯১২ ১৯১৬ 

সংখা। | ৩,২৯,৮৩৫ ৩,১৬,৯৯৩ ৫,২৭১৭০৬ ৫১৪৪/৭৮৮ ৩৩৪,৩১৪ 

মুল্য পাঃ. ১১৪২,৬৩৪ ৯১৫০১৮৭৮ ১১৮২১ ১৭৮৭ ২৯২২১২৮* ১১৫৯১৩৮৭পাঃ 

ভারতবর্ষের গো-সমস্যা অন্যান্য সমস্যার চেয়ে কোনো অংশে কম 

নহে। গোজাতির উন্নতির জন্ত কোনো কালেই আমর! রাজদরবারে উপসথিভ 

হই নাই। প্রাচীন সমাজের ভালগুলি বজায় রাখিয়া! পশ্চিমের পরীক্ষা 
সৃতযগুলি লইতে হইবে। দেশে গোচারণ ভুমি রাখা, গরুর খাট নত 
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_. ক্ষেতে উৎপন্ন করা, ধর্শের ষণড়গুলিকে রক্ষা ও ঘড় করা, একত্রে গ্রামের 

: চাষ বাস দেখা, একত্রে ভাল বীজ ক্রয় করা. এক সঙ্গে শস্ত বিক্রম করা 
ইত্যাদি অনেক কাজ নিজেরা আমর! করিতে পারি। ছুধ ও ছানা বিক্রয়ের 

ব্যবস্থা, মাম তোলা, ঘি করা ইত্যাদি কাহারও ষাহাধ্য না লইয়াও নিজেরা 

করিতে পারি। চাষীদের মধ্যে দেই বোধ জাগ্রত করাই দরকার 
বাহীছুর ও দেশমেবকদের কাজ। | 

8। শিণ্প ও বাণিজ্য 

বর্তমানে ভারতবর্ষ কৃষিগ্রধান দেশ ও এখানকাঁর শত কর! ৭২ জন 

লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-উপজীবি | কিন্তু চিরকাল ভারতবর্ষ 

এমনভাবে কবিগত প্রাণ ছিল না। শিল্প ও কৃষির 
মধ্যে এককালে একটা সামঞ্জহ্ত ছিল। কিন্তু তাহার 

ভিত্তি দু ছিল না! বলিয়াই হউক, অথবা রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূল 

ছিল না বলিয়াই হউক, বাহিরের সহিত সংঘর্ষ ও গ্রাতিযোসিত্রায উহ 
দড়ীইতে পারিল না। 

. শিল্প ও কৃষি 

বন-বিভাগ 

সামগ্রী মারকেই তিন ভাবে পাওয়া যায়; উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও 
খনিজ। আবার প্রত্যেক দ্বেশেই উদ্ধিদ্ ছুই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায় 
(১) আরণ্য উদ্ভিদ ও (২) কৃষিজাত উদ্দিদ্। . প্রথমতঃ আমরা তারতবর্ষের 
... আরণ্য উদ্ভি' সবদ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

তারতের আারণা উদধিদ কৃষিজাত উদ্ধিদঘেরপ আমাদের নানাবিধ উপকারে 
আর্সে তি আরগ্যউদ্তিদ হইতেও আমরা বহু প্রকার উপকার পাই। 

এ দেশের অরণ্যে এভ প্রকার কাঠ আছে যে তার ধারণা সাধারণের 
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নাই। বড় বড় গাছ প্রায় ২,৫০০ জাতের আছে, এবং ছোট ছোট 
উদ্ভিদের সংখ্যাও প্রায় তদ্রপ। | 

ভারতের প্রকাণ্ড বন্ভূমিগুলির রক্ষাভার গতর স্বয়ং লইয়াছেন। 
সুবৃহৎ স্থানগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সংরক্ষণ ও উন্নতি 

সাধন সহজ ব্যাপার নহে। স্থানীয় লোকের! যদৃচ্ছাক্রমে গাছ কাটিয়া 
লইত এবং সামান্ত প্রয়োজন সাধনের জন্ত ঘাসে বা পাতার আগুণ লাগা- 

ইয়া অনেক সময়ে দাবানল সৃষ্টি করিত। ইহার ফলে অনেক অরণ্য নষ্ট 
হইয়। গিয়াছে। 

১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসী প্রথমে এদিকে দৃষ্টি দেন; কিন্তু তখন- 

কাঁর দিনে লরকারী কল এত মন্দ চলিত যে কোনো কাঁজ সহজে ও শীদ্র 

হইয়। উঠিত ন[। অবশেষে ঠিক হইল ভারতের এই 
মূল্যবান বনভূমি মূর্খ গ্রামবাসী বা পাহাড়ীদের হাত 

_ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এদিকে ইংলগে 

আরণ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিতেন না। এইজন্য ভারত গভর্ণমেপ্ট 

তিন জন জার্বেন পণ্ডিতকে সর্বপ্রথমে এই বিভাগের কর্তা করিয়! 

আনয়ন করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্তার ডেটরিক্ ব্রাঙিস খুবই নাম 

করিয়৷ গিয়াছেন, “ভারতীয় বৃক্ষণ নামে তাহার পুস্তক পৃথিবী বিখ্যাত। 

এই জার্জেন বন-বিজ্ঞানবিদের চেষ্টায় বনভূমি স্ুবন্দোবস্তে আসিল। 
১৮৬৯ সাঁলে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ জারমেশী ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া 

| প্রথমে এদেশে ভামিলেন। এইবূপভাবে কাজ 

১৮৭৬ পর্য্যন্ত চলিল। সেই বদরে ইংলণ্ডে “জাতীয় 

আরগা-বিজ্ঞান বিষ্ভালয়”স্থাপিত হইল | এই বিদ্যালয়ের 

প্রথম ছাত্রদল ১৮৮৭ সালে ও শেষ দূল ১৯০৭ সালে আসেন। ইহার 

পর অস্কফার্ড, কেম্বিজ, এডিনবারা, ডাবলিন বিশ্ববিস্ভালয়ের সঙ্গে এই 
আরণ্য-বিজ্ঞান বিভাগ-খোল হয়। এইন্সপে ভারতগভর্ণমেন্ট উদ্চশিক্ষিত 

করা 2] 

ব্যবস্থা 

আরণ্য-বিজ্ঞ'নের 

নিট 
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ছাত্রদের বিশেষভাবে শিক্ষ] দরিয়া এদেশের বন-বিভাগের জন্ত আনিতে 

লাগিলেন। বর্তমান বনবিভাগে ইম্পিরিয়াল কাঁজে ২৩৭ জন কর্ণচান্ধী 
নিযুক্ত, আঁছেন। 

ভারতীয় বনবিভীগে উচ্চকর্ধচারীর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি এ দেশীয় 

'অল্পবেতনের কর্মচারীর প্রয়োজন । এই অভাব পুরণ করিবার জন্ 
দেরাছুনে ১৮৭৮ সালে বনবিভাগের একটি বিদ্যালয় 
খোলা হয়। অল্পকাল হইল এই বিষ্ভালয়টি কলেজে 

পরিণত হইয়াছে । বর্মাতে ও মাদ্রাস প্রদেশে দুইটি বিষ্যালয়েও আরণ্য- 

বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাঁড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই নিয়ন্তরের 

কর্মচারী তৈয়ারী করিবার জন্ত বিষ্ভালয় প্রতিষ্টিত হইয়াছে । তবে এখনো! 
প্রধান কর্মচারীর! বিলাত হইতেই বাছাই হইয়৷ আসে। 

১৯১৬-১৭ সালে ভারত সাম্রাজ্যের সমগ্র বর্গফলের এক পঞ্চমাঁংশ 

বন-ভুমির অন্তর্গত ( ২৪৬,৫৭৯ বর্ণ মাইল) ছিল। 

| 45 বনভূমির ১৯১৬-১৭ সাঁলে আয় ৩১৭০১৬১১৯৯৬ 

টাকা, ব্যয় হয় ১,৮,৭,৪৩,০০০ টাকা | সরকারের 
মোঁট লাভ হয় ১১৮৩,১৮০০০ টাকা । ক 

দেরছুনণের কলেজ 

গঁদ জাতীয় সামগ্রী 

বৃক্ষের কাষ্ঠ ও ছালের মধ্যে একরূপ তরল ও পিচ্ছিল রম উৎপন্ন হয়। 

এই রস শুষ্ক করিয়া অথবা অন্য উপায়ে জমাইয়! নানাবিধ আটা বা গদ ও 
তজ্জাতীয় অন্ঠান্ দ্রব্য প্রস্তত হইয়৷ থাকে । বসস্ত- 
কাঁলে উক্ত নির্যাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং 

ছাল ও কষ্টিচক্রের মধ্যে থাকিয়! বৃক্ষের কাঁ্ঠাংশের পরিপুষ্টি সাঁধন করে? 
এই নির্ধ্যামের সাহায্যেই আত্মাদি বৃক্ষের জোড় বা কলম লাগিয়া 
থাকে। সজিনা, জিল ও আঁমড়া-গাছের ছাল কাটিয়া দিলে অনতি-- 

গদ ব। বৃক্ষনির্ধসাদি 
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বিলষেই আটা বাহির হইয়া পড়ে। বট ও অঙথথের ঢ্ধ ঘনীভূত হইবে 

আটাঁয় পরিণত হয়। নিয়ে নির্ধ্যানজাত কতিপয় দবোর উরে কর! 

যাইতেছে। 

বঙ্গদেশে নদীভীরে ও চরাজমিতে বহুসংখ্যক বাঁবলাগাছ জন্িয় 
থাকে । সাধারণতঃ বালুকাপ্রধান স্থানেই বাবলাগাছ দেখিতে পাওয়া 

ঃ যাঁয়। বাঁবলা নানা জাতীয় হইয়া থাকে । বঙ্গদেশের 
পল্লীগ্রীমের পার্শ্ববর্তী বনজঙ্গলে গুয়ে-বাঁবলা, সই 
বাবলা ও লাল-বাবলা প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হইয়! থাকে। 

টেইরিনামক এক প্রকার ফল হইতে পল্ীগ্রামের ছেলেরা “কষের. কালী” 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । এই টেইরিবৃক্ষও এক জাতীয় বাঁবলা। পার্কত্য 
প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 

বাবলা গাছ একটু কাটিয়া দিলেই তাহা হইতে “আটা, ” বাহির হয়। 

এই নির্য্যাস জলে গলিয়া যায়) য়্যাল্কহল কিংব| ইথারে গলে ন|। রাঁসায- 

নিক হিসাবে বাঁবলাঁর আটাঁকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করাঁযাইতে পারে। 
যত গ্রকীর “আটা” আছে তাহাতে য্যারাবিন্ (41891)), ব্যাসোরিণ 
(8%১৪0111) ) ও সেরাঁসিন (9974517) ) এই তিন প্রকার পদার্থের যে 

কোন একটি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। বাবলার আটায় 
যথেষ্ট ্যারাবিন্' আছে। এই পদার্থ জলে সম্পূর্ণ রূপেই গলিয়। যায়, 
হুতরাং কাগজাদি আটিবার জন্ত বাবলার আটাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বাবলা ব্যতীত আরও অনেক গাছ হইতেই আটা! বাহির 'হয়) 
যেমন জিওল্, নিম, সজিনা, আম ই্যাদি। কিন্তু বাণিজ্যে ইহাদের 

মুল্য খুব কম. ৮ ৯৪৪ 

জনও বৃষ্ষনি্যাস বিশেষ। ডু | গাছের ৷ হবি একট 
একটু করিয়া কারিয়। দেয়। নির্যাস বাঁছির ইইলে পরে তাহা সংগ্রহ 

বাবলার আট! ব| 

আরবী গঁদ 
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করিয়। আনে। কাষ্ঠাদি বার্ণিশ করিবার জন্ত আমরা 

যে রজন ব্যবছার করিয়া থাকি তাহা পাইন্ নামক 

বৃক্ষের নির্্যাস। এই গাছ দেখিতে প্রায় ঝাউগাছের ্যায়। এই জাতীয় 
উদ্ভিদ প্রধানত শতপ্রধান দেশে জন্মে। আমাদের দেশে হিমালয় অঞ্চলে 

এই উদ্ভিদ অরণ্য স্থষ্টি করিয়াছে। পাইন বৃক্ষের নির্ধ্যাস পরিশ্রুত. 
(107919) করিয়া! লইলে অর্থাৎ চুয়াইয়। লইলে যে কঠিন অংশ পাওয়া 
যায় তাহাই রজন এবং তরলাংশ বল্সাম (1381৯479১01) তৈল নামে 

পরিচিত। 

শালবৃক্ষের ছালের ভিতর যে সকল কোষ আছে তাহারা ধুনার 

আধার।  ধুন! পরিপুষ্ট হইলে ধ সকল কোষ ফাটিয়! যায় এবং ধুনা 
বাহির হইয়া থাকে । 

এরূপ অনেক উদ্ভিদ আছে যাহাদের "ছুপ্ে” কুচুক নামক 

পদার্থ থাকে, এই সকল উদ্ছিদের ত্বকৃ একটু কাটিয়া দিলেই ক্ষত-স্থান 
হইতে ছুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে । এই ছুগ্বান্তর্গত 

কুক কণিকাসমূহ জমিয়া রবাঁরে পরিণত হয়। 
বাবসায়ীর! উক্ত দুগ্ধ শুকাইয়া৷ রবার প্রস্তুত করে। এ ছুধের সহিত 

য্যাসেটিক্ ফ্যাসিড (409110 9৫19) মিশাইলেও রবার জমিয়। যায়। আমর! 

সাধারণতঃ যে রবার বৃক্ষ দেখিতে পাই তাহ! অনেকট] বটবৃক্ষের স্তাঁয় । 

বন-বিতাগের অন্তত 'রবার গাছের কথা বিশেষ করিয়! উল্লেখ 

যোগ্য । ভারতবর্ষে দিন দিন রবারের জিনিষের প্রয়োজন বাঁড়িতেছে ; 

ই মোটর, কলকজায় প্রচুর পরিমাণে রবাঁর লাগে; নানা! প্রকার 
 জলসহা জিনিষ করিতেও বারের: প্রয়োজন। এই 

সমস্ত রবার বিদেশ হইতে আসে। “অথচ ভারতবর্ষে 

এই গাছ হয় এবং আরও বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ করিলে এই শির খুবই 
লাভজনক হইয়া উঠিবে তাহাও নিশ্চয়। বর্তমানে আসামের 'অন্্ত 

সর্জরস বা রজন্ 

কুচুক(০৯3৮০18০০) 

রবার 
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_তেজপুরে, মাড্রীসে ও বর্ষায় ৪৬ হাঁজার একার ভূমিতে ৬৬ লক্ষ 

৮৫ হাজার গাছ আছে। প্রতি গাছে বৎসরে গড়ে তিন পোঁয়। হইতে 
দেড় সের রবারের আটা! নির্গত হয়। বিঘাপ্রতি গাছ করিতে শতাধিক 
টাকার বেশী পড়ে না। গাছপ্রতি বৎসরে ২৩ টাঁকার রবার পাওয়া 

যায়। বিঘা প্রতি ৩০1৪০ টী গাছ হইলে গাছ পৌঁতার ৫1৭ বছরের 

মধ্যে ১০০২ টাকার ব্যয়ে বাৎসরিক ১০০২।২২৫২ টাঁকাঁর আয় হইতে 

পারে। ১৯১৭-১৮ সালে ৮ম১৩০১০০০ পাঁউণ্ড রবার বিদেশে রপ্তানী 

হয়। যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণে রপ্তানী হইত তাহার প্রায় আট গুণ 
এ বৎসরে বিদেশে চালান হয়। 

লাক্ষা 

উপযুক্ত গদ জাতীয় সকল সামগ্রীই উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন; গঁদ জাতীয় 
সামগ্রীর মধ্যে লাক্ষা ও মোম প্রীণীজ। সাধারণতঃ আমর! গালার চুড়ি, 
খেলন| দেখিতে পাই। ত। ছাড়া ছুতার কাঠের ফাঁক ভরিতে, কুমার 

| | বর্ণ দিতে, শেক্র! সোনা রুপার গহনার মধ্যে পান”, 

নিউ দিতে গালা ব্যবহার করে। এ ছাড়াও যে শিল্পীর ঘা 
| কিছু জুড়িতে হয়--সেই গাল! ব্যবহার করে। 

বার্ণিশ তৈয়ারীর প্রধান উপাদান লাক্ষা; আসবাব পত্র ঘোড়াগাড়ী 
রেলগাড়ী রার্িসে লাক্ষার প্রয়োজন নিতান্ত সামান্ত লাগে না শীল 
মোহরের জন্ত, লিখোগ্রাফী ছাপার কালীর জন্ত, গ্রামোফনের রেকর্ড 
তৈয়ারী করিতে গাল! লাগে । ইলেকৃট্রিক কলকজার 190180708 পদার্থ 

হিসাবে বিদেশে লাক্ষার আদর ও দূর খুব বাড়িয়া গিয়াছে। | 
যুরোপে ১৭৯ৎ সালে প্রথমে লাক্ষা রপ্তানী হয়।' তখন 

হইতে বছদিন ইছাঁর প্রদার খুব ধীরে ধীরে হইয়াছিল। ১৮৬৮ 
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সালে ২২১ লক্ষ টাকার গালার বাণিজ্য হইয়াছিল); ইহার মধ্যে 

৮ লক্ষ টাকাঁর গাঁলার রউও ছিল) কিন্তু জার্মা- 

নীতে আনালিন রঙের আবিষ্কার হওয়াতে অন্থান্তি 
রঙের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গালার রঙ 

লোপ পায়। ১৯৮ সালে গালার আদর পশ্চিমে হঠাৎ বাড়িয়া 

যাওয়ায় ইহাঁর দর ৮২ টাঁকা মণ হইতে ৪০২ টাঁক! মণ চড়িয়া যায়; কিন্ত 
পরে পুনরায় ২০২ টাকায় নামিয়া যায়। ১৯১৮ সালে ৩ কোঁটি ৭৭ 
লক্ষ টাকার গালা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। 

পৃথিবীর মধ্যে লাক্ষার বাঁজারে ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিদন্দী ইন্দো- 

চীন; কিন্তু পেখাঁনকার গাঁলা তেমন ভাল নয়। ন্ুুতরাং ভারতের 

শিল্নোন্নতি হইলে লাক্ষার শত প্রকারের সামগ্রী একদিন এখাঁনেই 
প্রস্তুত হইবে । 

বর্মার গাঁলার বারিস দিয়! বাক্স, ধামা,গহন! প্রত্বতি জিনিষ তৈয়ারী 

হয়। এছাঁড়া বড় বড় কাজ গালার দারা হইয়া 

রা থাকে; এমনকি সিংহাঁদন চেয়ার প্রভৃতি এই 
লাক্ষায় প্রস্তুত হয়। যাদুঘরে বর্মর রাঁজ। থীঅবর যে সিংহাসন আছে 
তাহার প্রধান উপাদান লাক্ষ।। আজকাল জাপান হইতে গাঁলায় বাণিস 
কর! পাতিল কাঠ বা পোষ্টকার্ডের তৈয়ারী থালা বাট রেকাঁবী গেলা 

প্রভৃতিও এদেশে আমদাঁনী হইতেছে । লাক্ষাকীট ঢাক, পলাশ, বাধুল, 

কুন্মফুলের গাছ, অড়হর গাছে বাড়িতে থাকে । এই কাটের মুখ 
নিশ্ৃত লালা গাছের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়! গাল! তৈয়ারী হয়। 
ইহা সাফ করিয়া নান! শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হয়। বাঁংলা ও ঘুক্তপ্রদেশেই 
লাক্ষার প্রধান কেন্্র। এই শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক কর্মআছে। 
যাহাঁরা লাক্ষা গাছ হইতে সংগ্রহ করে তাহারা পৃথক জাতিয় লৌক,-_ 

আবার যাহার! লাক্ষার সামগ্রী প্রস্তুত করে তাহার! অন্ত জাঁতিয় লোঁক। 

লাক্ষা বাণিজ্যের 
ইতিহাস। 

বময় লাক্ষার কাজ 
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মাম 

দিন চাঁষ পার্বত্য প্রদেশে বন্য জাতির মধ্যে আবদ্ধ। পেখানে 

অত্যন্ত আদিম প্রথানুসাঁরে মধুও মোম সংগৃহীত হয়। আমরা যে মধু 

খাই তাহার মধ্যে যথার্থ মধুর অংশ সামান্যই থাকে.। অধিকাংশ স্থলে 

চিনির রসের সঙ্গে আলুসিদ্ধ দেওয়া! মধু বাজারে বিক্রয় হয়। সেইরূপ 

মোমবাঁতি বলিতে আমর! যে জিনিষ বাঁজার হইতে কিনিয়। আনি তাহার 

সহিত মোমের সম্পর্ক নাই; সেগুলি পাঁরাফিন নাঁমে পেট্রোলিয়মের 

একটি উপসামগ্রী হইতে প্রস্তত। বর্তমানে মধু ও মৌম পশ্চিম হিমালয়, 

কাঁশ্বীর, মধ্প্রদেশ ও দীরক্ষিণাত্যের পার্বত্যজাঁতিরাই এই ব্যবসা চালা 

ইতেছে। দাঁক্ষিণাত্যে মোম ও রঙের সাহাষ্যে বিচিত্র 
বর্ণের কাপড় ছোপানো হয়। বর্মীদেশে রেশমের 

কাপড় রঙে টুপাইবাঁর পূর্বে মৌমের মধ্যে চুপাইয়া 

লয়। পাশ্ত্য দেশমূহে মধু মক্ষিকার চাষ রীতিমত ভাবে হইতেছে । 

আমাদের দেশে ইহা করা খুবই সহজ গ্রামে গ্রামে লোকে সামান্ত চেষ্ট 

করিলে মক্ষিকাপাঁলন করিতে পারে এবং ছুই পয়সায় সংস্থান করিতে পারে । 

| স্নেহপদার্থ 

্েহপদার্ঘ বলিতে তৈল ও দ্বতাদি সাঁমণ্রী বুঝায়। তৈল সীধারণত: 
তিন শ্রেণীর হয় যথা-_ প্রাণীজ, উত্তিজ্জ ও খণিজ। দ্বৃত চবি প্রাণীজ 

তৈলের মধ্যে পড়ে। কেরোমিন খণিজ তৈল। অবশিষ্ট সকল গ্রক!র 

তৈলই গ্রীয় উদ্ভিজ্ঞ | " 

আমাদের রঙ ও চারা কাঁজে বহুকাল হইতে তৈল ব্যবহাঁর নি 

আসতেছে । দৈনিক জীবনে তৈলের . প্রয়োজনের 

ব্যবহার বহুবিধ) আহার করিতে, গাছে মাখিতে, 

পোড়াতে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উদ্া্ধানের তৈল ব্যবহৃত হয় ॥ - 

[ংনাদেশে নারিকেল ও তিলের ভেল লে!কে মাথায় মাথে, মান্রীজে 

মোমের বিচিত্র 

বাবহার। 

তৈলের প্রয়োজন | 
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ও বন্ধে উভয় তেল লোকে খায়। সাবান যদিও পূর্বে এদেশে প্রচলিত 

ছিল না-_-আজকাল ইহার প্রচলন খুবই বাড়িয়। গিয়াছে এবং সাবানের 

কাজে চর্বি ও তেলের গ্রয়োজন খুব বেশী। 

পূর্বে আলো জালাইবাঁর জন্ত দেশীয় উদ্ভিজ্জ তৈলই বাবহত ই 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের গৃহের ত কথাই নাই বড়লোকের 
বৈঠকখানায় এমন কি সাহেবদের তোষাঁখানায় রেড়ী বা সরিষ! তেলের 

স্জ আলে! জলিত। আমেরিকা ও রুশ হইতে সস্তায় কেরোসিন তেল 

আমদানী হইতে আরম্ত হইলে ভারতের উদ্ভিজ্জ তেলের প্রচলন :কমিয়! 

আসে। বর্মার কেরোসিন খনি আবিষ্কৃত হইবার পর ইহার প্রচলন আরও 

বাড়িয়াছে। কেরোসিন ভারতে মহ পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছে । 

উদ্ভিজ্জ তৈল। 

ভারত সাম্রাজ্যের তৈল-বীজের সম্পদ ও মূল্য কয়লা ও অন্যান্ত খনিজ 
ধাতুর চেয়ে কিছু কম নহে। সভ্যত] বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাবান মান্- 

যের জীবনের নান! কাজে লাগিতেছে; উদ্ভিজ তৈল 

ব| চব্বিই ইহার প্রধান উপাদান। দীমী ভাল তৈল 

রান্নার কাজে লাগে । এক সময়ে যুরোপে জলপাইএর তেল রান্নায় লাগিত। 

এখন চীনেবাদামের তেলই লোকের বেশী প্রিয়্। ধুমহীন বারুদ ও 

ভিনেমাইট প্রস্থত করিতে প্রচুর পরিমাণে গ্রিসেরিনের প্রয়োজন এবং ইহার 

অধিষ্ষাংশই সাবানবা মোমবাতির কারথান! হইতে পাওয়া যায়। - 

মাথমের পরিবর্ছে যুরোপ ও আমেরিকায় উদ্ভিজ তৈল ব্যবহারের 

প্রথা প্রচলিত হওয়ায় তৈলবীজের বিক্রয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমনি 

রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে চীনেবাদামের তৈল দ্বতের মত জমাট বীধিয়া 

ফেলা খয়। গাড়ীর চাকা ও কলে “তেল” দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে 

তৈনন লাগে। ওধধা্দি গ্রস্ত করিতে তেলের প্রয়োজন কম নহে । 

চৈলের ব্যধহার 
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ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজ এইগুলি £--মঙ্িনা, তুলা, নারিকেল 
সরিষা, চীনেবাদাম, রেটী, তিল, মহুয়া । পরিশিষ্টের 
তালিকায় কি পরিমাণ তৈলবীজ, তৈল ও তৈল: 

খৈল বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা প্রত হইয়াছে । পাঁঠকগণ ইহা দেখিলেই, 

বুঝিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষ কীচামালই বিদেশে প্রেরণ করিতেছে ;। | 

পরিফ্ষার তৈল প্রেরণ না করিয়! কেবলমাত্র সির পাঠায় 
নানাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 

যুরোপ ও আঁমেরিকাঁয় এই শিল্পের খুবই উন্নতি সাধন হ্ইয়াছে। 
আধুনিক যন্ত্রপাতি কলকজ! ও রাসায়নিক বিস্তার সাহায্যে বীজের খোস! 

ছাঁড়াইয়া পেষ! হওয়ায় নিম্ন তৈল বাহির হইতেছে । খৈলও একটা 
খুব দামী জিনিষ। রেট়ীর খৈলের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ থাকায় সেগুলি 
ক্ষেতের সারে লাগানো হয়) অপর বীজের খৈল গরু ভেড়ার খুবই 
উত্তম আহাধ্য বলিয়। ব্যবস্ৃত হয়। 

কয়েকটি কল ছাঁড়া ভারতের অধিকাংশ তৈল বীজ দেশীয় ঘাঁনিতে 

মাড়া হয়। ইহার ফল সন্তোষজনক নহে। খৈলের মধ্যে শতকরা ১২ 

ভাগ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত তৈল থাকিরা যায়। এই খৈল 
তৈল ও খেল না গরুর ভাল আহাধ্য, না উপকারী সারের পক্ষে । 

এ ছাড়া বীজের খোঁসা ছাড়ানো হয় না বলিয়া তৈল নির্ধ্ল হয় না। 
ইহার মধ্যে অগ্নরস থাকিয়া যায় এবং সহজে নষ্ট হইয়! যায় । 

ভারতবর্ষ এখন বাণিজ্যের দরবারে কেবলমাত্র কাঠ কাঁটিবার ও. 

- .. জল টানিবার অধিকার পাইয়াছে; এই শোচনীয় 
তৈল শিল্পের কবিধা দশ। হইতে তাহাকে “উঠাইতে হইলে ভবিষাতের 

অনুবিধ। 
ূ শিল্প ও ব্যবসায়ীগণকে কতকগুলি কথা রণ রাখিতে 

হইবে। 
৮৮৯1 ভারতের বাহিরে হি কাচ মার যায কোথায়ও 

প্রধান প্রধান তৈল। 
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তাহার জন্ত শুক্ধ লাগে না। কিন্তু তৈয়ারী সামত্রীর 
ডি উপর উপর রীতিমত ওক আছে। জাঁরমেনী বিনা শুক্কে 

নারিকেল লইত কিন্তু নারিকেল তৈল দেশে প্রবেশ 

করিতে দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া উচ্চ শু টি দয়াছিল। এরূপ 

সব দেশেই। 

২। বিদেশে কীচামাল চালানের ভাড়া কম। ইরিনা 
রর নিজেদের জাহীজ নাই। এমন কি খেল পাঠানোর 
ভাড়ার তারতমা ভাড়া সাধারণ কীচামাল হইতে অধিক--তৈলাদির 

ভাড়া ত খুবই বেশী, সুতরাং বর্তমান অবস্থা শিল্পোন্নতির মোটেই অনুকুল 

নহে। . 
ও। যুদ্ধের পূর্বে জীরমেনী ভারতের বড় থরিদ্রার ছিল। ১৯১৪ 

সাল হইতে ফরাপী সেই কাঁজ করিতেছে; ফ্রান্সের দক্ষিণে মার্শেল 

বন্দরে এই তৈল বীজ যাইতেছে এবং দক্ষিণ ফ্রান্দে 
বিদেশের চেষ্টা তৈলবীজ পেশ! হইয়া যুরোপে ও ইংলগডে প্রেরিত 

হইতেছে । কিন্ত ফ্রান্স জানে যুদ্ধের পরে ইংলগড তাহার সাম্রাজ্যের 

তৈলবীজ স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া নিজ দেশেই তৈল উৎপন্ন করিবে । সেই 

জন্ত ফরাসীপরকার তাহার উপনিবেশের নীনাস্থানে তৈনবীজ উৎপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । আমেরিকাঁও, এ বিষয়ে মুন দিয়াছে; 

 স্থুতরাং ভারতের অনেকগুলি তৈলবীজ সম্বন্ধে এক চেটিয়া বাণ কমিয়। 

যাইবে। 

৪81 ঘাঁনির অস্গৃবিধার কথ! পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে তৈল বাহির করিতে না পাঁরিলে বিদেশে এ প্রকাঁর জঘন্য জিনিষের 
আদর হইবৈ না। : 

৫। ভারতীয় তৈলের মধো বা আ্যামিড থাকায় রা শীত্ব নষ্ট 
হইয়৷ যায়। 
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উরে সমক্ষে এইরূপ আরও অনেক সমন্ত। আদিবে। ভারতের 

কষিক্ষত্রগুনির উৎপা্দিকাশক্তি কমিয়া আসিতেছে অথচ খৈলের ঠায় 
এমন উত্তম সার. বিদেশে চালান হইতেছে; তৈলবীজ চলিয়। যাওয়াতে 
বিদেশের ক্কষক ব্যবসায়ীর! লাভবান্ হইতেছে । 

মিনা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৯৯৬-১৭ সালে ৩৫১৩২ 

হাজার একার জমিতে মসিনার চাঁষ হইতেছিল ; ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার 

উন্ মসিনার বীজ ৪৭, ৫৯ হাজার পাঁউণ্ে বিক্রীত 

হয়। তাঁরতবর্ষে এখন ভাল মদিনার তেল পাওয়া 
যায়) পূর্বে এই মসিনার তৈল বিলাতি হইতে আদিত। মধিনার তেল 

শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় বলিয়া! রঙের কাজে ইহা খুব প্রয়োজনে লাগে। 
তুলা বীজ হইতে তৈল করিবার ব্যবসায় এখনও তেমন করিয়া উন্নতি 

লাভ করিতে পারে নাই। বন্বেতে মামান্ত চেষ্টা ইইয়াছে। বিলাতে 

: তুলাবীজের তৈল হয় বটে, কিন্তু আমেরিকায় ইহার 

উন্নতি খুবই হইয়াছে। ভারতে ঘে পরিমাণ তুলা 
হয় তাঁছ। হইতে প্রতি বৎসর .২ লক্ষ টন তৈল হইতে পারে; কিন্ত 
ব্যবস্থার অভাবে এদেশে দামান্ত লাভ হয়। ভারতীয় তুলাবীজ হইতে 
শতকরা ১৮ ভাগ তৈল নির্গত হয়_আমেরিকান বীজ হইতে ২০ ভাগ 

বাহির হয়। ঘুরোপে ও আমেরিকায় পরিষ্কার তৈল লোকে জলপাইএর 
তৈলের বদলে রান্নীয় খ্যবহার করিতেছে। খৈলের একাংশ গরুতে 

খাঁর অপরাংশ ময়দার বদলে ব্যবহৃত হইতেছে। 

সরিষার বীজ ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মায়। - সরিষার 
. মধ্যে-৪৭৪৫ ভাগ তৈল থাকে। ইহার কিকি 

ব্যবহার হয় তাহা আমরা 1 ভাল করিয়া জানি। 

তিল কেবল যে ভারতেই হয় তাহা নহে; যবদ্ীপ,. চীন, জাপান, 

আফ্রিকা ও দক্গিণ-আমেরিকায় জন্মায়। ইহার মধ্যে 8৪ ভাঁগ 

মিন! 

তুল।বীজ 
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তৈল আছে। কিন্তু ভারতীয় প্রথানুসারে সমস্ত তৈল নিত হয় না 

এই তৈল রান্নায় ও মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিলের তৈল বাহিরে 

রপ্তানী হয় না; তবে তিলবীজ প্রচুর পরিমাণে বাহিরে চলিয়া যায়। 
ফ্রান্সে নির্ষ্ট শ্রেণীর তৈল সাবানে ও কলে ব্যবহৃত হয়। 'খৈল গরুতে 

খায়। 

চীনাঁবাদামের তেল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তৈয়ারী হয়। ভারত- 
বর্ষের মধ্যে মীদ্রাীজ, বন্ধে ও বন্মীতে ইহা প্রধানত; হয়। বাংল! দেশে 

চীনাঁবাদাম অপেক্ষাকৃত উর ভূমিতে উৎপন্ন হয় | 
খুব ভাল তেল করিতে হইলে প্রথমে খোলা 

ভাঙ্গিয়া৷ লাল খোঁসা উঠাইয়! লইতে হয়। ভারতবর্ষ হইতে যে-তেল 
বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা! মোটেই খাগ্ভাদিতে ব্যবহ্থত হইতে পারে না। 
সাধারণত সাঁবানে এই তেল লাঁগে। পিষ্ট খৈল গরু ছাগলের খুব তাল 
খাস্ত, ময়দার সঙ্গে মিশাইলে ইহা! খুবই উত্তম মন্ুযাখাদ্য হয়। 

রেট়ীর তেল আকাশ যানের ইঞ্জিনের কলে লাগে বলিয়া যুরোপে 
ইহার দীঁম খুব চড়িয়াছে। ১৯১৪ সালে ইংলগ্ডে ১৫ হাজার টন্ তেল 

 তৈয়ারী হয়। ১৯১৮ সালে ইহার তিন গুণ তেল 
্ তৈয়ারী হইয়াছিল ৷ বলিতে গেলে একমাত্র তারত 

বর্ষেই রেটীবীজ উৎপন্ন হয় । অথচ ভারতের বাহিরেই অধিকাঁঃশ বাঁজ 
রপ্তানী হইয়। যাঁয়। বেট়ীর তেল কলে দিবার জন্য, &ষধে, সাবানে 
এবং চামড়ার কাজেও লাগিয়া! থাকে । রেট়ীর খৈল থুব ভাল সার কিন্ত 
বিষাক্ত বলিয়া গৌরুর আহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । 

নারিকেল তেল সম্বন্ধে বিশেষভাবে অন্যত্র আলোচনা হইয়াছে। 

মহাবীর গাছ হইতে পাওয়! যায়। ছোট নাগপুর ও উত্তর 
রে পশ্চিম প্রদেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে। 

যুদ্ধের পূর্বে ্রাঙ্গে মহুয়া রপ্তানী হইত, ইহারও 

চীনাবাদাম 
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খৈল বিষাক্ত এবং সার ছাড়া আর কোনে! উপায়ে ব্যবহার করা যায় 
না। 'এদেশে চবির বদলে মহুয়ার তেল ব্যবহৃত হয়। 

এগুলি ছাড়া ভারতবর্ষে আর অনেক রকমের বীজ পাওয়া যায়, 

যেমন স্ু্্যুখী বীজ, রাবার বীজ, কোকাম, নিম, চালমুগরা প্রভৃতি; 
ইহাঁদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য হিসাবে লাভজনক করা৷ যাইতে পারে । 

| উদ্বায়ী তৈল। 

ভারতবর্ষ ও দেশ সমূহ বহুকাঁল হইতে নাঁন। প্রকার উদ্ধায়ী তৈলের 

জন্ত বিখ্যাত । যেতেল খোল! রাখিলে “উপিয়া” যায়, তাহাকে উদ্বায়ী 
তেল বলে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রায় ১৪ রকমের তেল পাওয়া 

যায়। ইহার মধ্যে দারুচিনি, এলাইচির তেল, চন্দন, এলাইচি পাতার 

তেল, লেবুর তেল, খশখসের তেল, লেবুঘানের তেল, মোতিয়া তেল, ধনের 

তেল, জোয়ান ও আদার তেল প্রধান। ইহার মধ্যে দারুচিনি, চন্দন, 
জোয়ান, মোতিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও সিংহলেই উৎপন্ন হয়) অন্ত 

_ তেলগুলির উপাদান পৃথিবীর অন্ত অন্ত স্থানেও পাওয়া যায় । 

যুদ্ধের পূর্বের লিমনঘাস, মোতিয়া, আদাপাতা (018০7 ৪4৪৪) 
লেবুর তেল এ দেশ হইতে রপ্তানী হইত। কিন্তু আর সমন্তই কীচা 
অবস্থায় বিদ্বেশে যাইত। উপর্যমূক্ত তেলগুলি যে এ দেশে চোঁলাই করা! 

হইত-_তাহার বিশেষ কারণ আছে। ঘাস বিলাত ও আমেরিকা পর্যন্ত 

লইয়। যাঁওয়ার খরচে পোষায় না এবং অতদূর যাইতে যাইতে গুকাইম! 
নষ্ট হইয়া যায়। ৯৯১৪ সালের পর ৪ উদ্ধায়ী তৈলের চোলাই 

আরম্ভ হইয়াছে । | 
| ডিবি শি পিজি 
বেঙ্গ। চন্দন গাছ শিকড় বিস্তার করিয়া অন্তান্ত গাছ হইতে তাহার 
রস সংগ্রহ করে। শিকড়ে ও গু'ড়িতে চন্দনের গন্ধকোধ থাকে । ত্রিশ, 

২৯. রি | | 
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চল্লিশ বৎসরের কম চন্দনের গাছ কাটিয়া তৈল: 
করিবার উপযুক্ত হয় না । দেড় হইতে চারি হাজার 

ফিট উচ্চ দুমিতে যে গাছ হয় তাহার গন্ধ ভাল। মাত্রীস প্রদেশের ছুইটি 
জেলায় ও মহীশূরে এবং কুর্নে চন্দন প্রধানত পায়! যায়। ইহার মধ্যে 

মহীশূর সরকারের চন্দন বন অধিক। যুদ্ধের পূর্বে সরকার বনভূমি 
নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১৯১১ পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রাম্ম ২।--৩ 

হাজার টন কাঠ ৫০০২ টাকা টন্ হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল। তারপরে 
ছুই বৎসর জারমেন' বণিকদের এই ব্যবসায় এক চেটিয়া করিয়৷ লইবার 
চেষ্টার ফলে দাম প্রায় দ্বিগুণ হইয়! যায়। যুদ্ধারস্তের পরেও দুই বৎসর 

বাজার দর খুব চড়া থাকিল। 

চন্দনের তৈল চৌলাইএর ব্যবসায় বহুকাল হইতে এদেশে চলি 
আসিতেছে; কিন্তু দেশীয় প্রথানুসারে প্রায় সম্পূর্ণ তৈলাংশের ১০1১২ 
ভাগ কাঠের মধ্যে থাকিয়া! যায়। মহীশূরে এযাঁবৎকাল চোলাই করা 
নিষেধ ছিল। মাদ্রাসের ছই এক জায়গায় মাত্র হইত। যুক্তপ্রদেশে 

কনৌজে চন্দনের তেল আতরে ব্যবহার করিবার জন্ত চোলাই করা হয়। 

১৯১৬ সালে মহীশূর্র সরকার চন্দন চৌলাইএর কল স্থাপন করেন। 
এবং মাসিক ছই হাঁজার পাউও তেল তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিলেন | 

ছুই বৎসরের মধ্যে মামিক উৎপন্ন ৬ হাঁজার পাউও 

হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আর একটি কল তৈয়ারী 

হইতেছে । সেখানে মাসিক ২০ হাঁজার পাঁউওড তেল তৈয়ারী হইবে। 
চন্দনতেলের দর বিলাতে যুদ্ধের পুর্বে ছিল ৩০২ টাক! সের। ১৯১৫. 

সালে ৫০২ টাকা, ১৯১৭ সালে ৮০২ টাকা, এবং আরও পরে. ১০০২ টাকা 
সের। এই তেল সমস্তই বিলাতে চৌলাই হইত। ইতিমধ্যে মহীশূর, 
সরকার হ্য়ং এই ব্যবসায়ে নামিলেন। এই বিরাট কারখানার তাঁর এক 

জন দেশীয় রসায়নবিদ্নের উপর স্তপ্ত আছে; তাহার অধীনের কর্মচারী 

চন্দনতলৈ 

মহীশুরের চেষ্টা 
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ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ভারতবাসী। বিলাতেরডাক্তার ও রাসায়নিকগণ 
সকলেই মহীশূর সরকারের চন্দন-তৈল প্রস্তর প্রণালীর প্রশংসা করেন। 
সরকার দশ বৎসর পূর্বে কাষ্ঠি নিলামে বিক্রয় করিয়া ৩ লক্ষ টাকা, 
১৯১২-১৩ সালে ২৬ লক্ষ টাকা লাভ করেন) গত ছুই বৎসর কাঠ ও 
তেল বিক্রয় করিয়া! সরকারের ৩৯ লক্ষ টাকা লাভ হয়। চন্দন তৈল 
হইতে যে লকল ওষধ হয় তাহা কেমন করিয়! এ দেশেই প্রস্তত করা 
যায় সে বিষয়ে মহীশূর সরকার গবেষণা করাইবেন ভাবিতেছেন। 

জোয়ান হইতে থাইমল নামে এক প্রকার গুধধ তৈয়ারী হয় [ই 
ফুলুয়েঞ্া ব্যারামে এই বধের খুব প্রয়োজন । যুদ্ধের পূর্বের এদেশ 

হইতে অধিকাংশ জোয়ান জারমেনীতে রপ্তানী হইত। 
_. বর্তমানে অনেকগুলি থাইমলের কারখানা হইয়াছে। 

জোয়ান হইতে থাইমল ছাড়া আরও অনেক প্রকার সামগ্রী হয়। 
এই শিল্প ও বাণিজ্য দেশ মধ্যে আরও বিস্তৃত হওয়! উচিত। বিদেশে 
যাহাতে এই বীজ প্রেরণ করিয়া আমর! ক্ষতিগ্রস্ত না হই সেবিষয়ে 
দেশের ধনী বণিকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত । 

দাক্ষিণাত্যের দারুচিনি তৈল ও. যুক্যালিপ্টাস তৈল উল্লেখ যোগ্য । 

উটাকামণ্ডে প্রকাণ্ড একটি কারখানাতে ুবযানিষ্াম তৈল চোলাইএর 

আয়োজন হইতেছে । 
রঙের জন বহপ্রকারের তেল প্রয়োজন হ্য়। ইহা মধ্যে মসিনার 

তেল ব্যবহারের প্রচলন দব চেয়ে বেশী। মসিনা ও তিসির অধিকাংশ বীজ 
বিদেশ রপ্তানী হইয়া যায়। এ ছাড়া পাইন গাছ হইতে 

_ ঘে ধুনা বাহির.হয় তাহা চৌয়াইয়। তাঁরপিন তেল 
প্রস্তুত, হ্য়। ব্যথামালিস প্রভৃতি কাজে তারপিনের প্রয়োজনের কথ 
আমরা সকলেই জানি। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই শিল্প খুব উন্নতি 

জোয়ান 

শির ত্লে 
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লাভ করিয়াছে। ভবানী, যুক্ত-প্রদেশ, জানলো! ও পঞ্জাবে তাঁরপিন তেল 
চুয়াই করিবার কারখাঁন। আছে। আমেরিক। হইতেও এই তেল আঁসিয়। 

থাকে। কিন্তদেশের ভিতর এই শিরের উন্নতি হইতেছে বলিয়া! আমে- 
রিকাঁর চালান কমিতেছে।. ১৯০০ সালে ১১৬৯০ 

গ্যালন ১৯১০ সালে প্রায় ৩০ হাঁজার গ্যালন ও ১৯১৭ 

সালে.১ লক্ষ ৩৬ হাঁজর গ্যালন তাঁরপিন তেল এ দেশে তৈয়ারী হয়। 
কিন্ত ইহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বুলিগ্পা আমেরিকা হইতে 
১ লক্ষ ৪ হাজার গ্যালন তাঁরপিন তৈল আমদানী কর! হয়। রোজিন 

নামে একটি ধুনাজাতীয় সামগ্রী পাইন হইতে নিষ্ষাশিত হয়; রংঙের 

কাজে ইহার প্রয়োজনে লাঁগে। 

ভারতবর্ষের নানা স্থানে মোমযাঁন নামক একপ্রকার কাগজ পাওয়া 

যায়। 99210%0% এর তেল বন ঘণ্টা ফুটাইয়া হঠাৎ ঠা জলে ফেলিয়া 

| দিলে রোগান নামে এক সামগ্রী পাওয়া যাঁয়। ন্ান্ত 

খনিজ রঙের সুহিত মিশ্রিত করিয়া বহুবিধ কাজে 

ইহাকে লাগানো হয়। ভারতে অয়েল-লুথ বা. জলসহা সামগ্রী প্রস্তুত 

করা যায় তাহার নিদর্শন দেখ! যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের 

বুদ্ধি ও শক্তি এ ব জিনিষের উন্নতির দিকে নিয়োজিত হয় নাই। 
তারতবর্ধ ও প্রচা দেশপমূহ এককালে নানা প্রকার স্থগন্ধি নির্ধ্যাস, 

তৈল, আতরের জন্ত জগৎবিখ্যাত ছিল। মোগল শাসন সময়ে এই দকল 

সামগ্রীর আদর ও প্রচলন ছুই দেশব্যাপী ছিল। কিন্তু 
বর্তমানে দেখীয় সামগ্রীর আদর কি পরিমাণ কমিয়াছে 

তাহা বিদেশ হইতে আমদানী নির্্যাসে তালিকা দেখিলেই বুঝা 

যায়। বর্তমানে জৌনপুর, কনৌজ, গাঁজিপুর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র 

. দি, অমৃতসর, লাহোর এই ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে বন্ধে ও 

কলিকাত। বিদেশী এসেন্স আম্দানীর প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে 

তারপিন তেল 

মোমযান 

নুগদ্ধি নির্যাস 
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প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ টাকার নির্যাস পূর্ণ বীজ বিদেশে রানী হইতেছে। 
এবং তাহারই নির্যাস নান! বিলাতী £ও ফরাসী নামে ফিরিয়া আনিয়া 

শত গুণ দামে বিক্রয় হইতেছে। 

প্রাীজ তৈলাদি পদার্থের মধ্যে চধি, মাছের তেল, মাখম, ঘি সি 

বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে । 

তৈলবীজ, তৈল এবং খৈলের রপ্তানী। 

সত পিবাপিপপপীপিপিশীত 2, ০ ০ পপ পিপি পপ +১০১ ৬০ পিপিপি পিপিপি শিশিসপিসাশীপশীশিপী তিল পশিশীপিশিিজিপীটাল পি িতি তসপাপীপসপপি সস পিপিপি পাশা পশাগ 

তৈল বীজ তৈল | খৈল 

শব র 

ব্মর পরাণ মূল্য পরিমাণ! মুল্য গলপ কা 

ডে 

রর 

পাশা পিপিপি 

রি হাজার ৰ টন্ 
হ ৃ রি [জারপা: হাজারটন্ পাউও ; গ্যালেন [হীজারপাঃ[হাঁজারটন্,হ 

১৯১২-১৩ ১২১১৭, (১,৫০,২২, 1২.৪৪,৪৯, 7৫১৭১, | ১৬১, | ৮১১১ 

১৯১৩-১৪ ১৫ ঃ২ 1৯/৭০১০ ০১ 1২৫১৯ ১ ৬১৫৭ ূ ৭৫, ূ ৯১২০) 

৮ 
১৯১৭-১৮1 ৪৩১, 1 ৫০১৫২, 1 ৫০:৫২ ১৩১২৬, ৮% 1 8১৭১, 

ই ! 
৬ এ 

রউরেজ ও ছিপিকর্ম 

_ বাংলাদেশ ছাড়! ভারতের প্রায় সর্বত্রই ছোপানে। বা বুডীন কাপড়ের 

গ্রচল্পন দেখা যায়। কাপড় রঙ করিবার ব্যবসায় বহুকাঁন হইতে এদেশে 

চলিয়া আসিতেছে) ; কিন্তুগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশী ও বিশেষ, 

ভাবে জার্নীর ( আনালিন) কৃত্রিম রঙের-আঁমদানীর ফলে এই শিল্পের 

অধগেতন খুবই হইয়াছে | ছিপিকর্ম যে ক্রমেই ধ্বংস পাইতেছে একথ। 
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| সরকারও স্বীকার করেন। বিদেশী রঙের যে এত 
০ কারবারের প্রচলন হইয়াছে তাহার কারণ সেগুলি মহজে করা অবনতি 

ও সস্তায় পাওয়া! যায়। এছাড়া দেশী অনেক রঙ 

পাকা-নয়_এই সব কারণে দেশী রঙের শিল্পের অবনতি । কিন্তু ইহার 

স্বারা যে কেবল আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে_-দেশের শিল্পীদের 
রুচি ও সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হইতেছে । নষ্ট শিল্প বাণিজ্য উদ্ধার হইতে 
পারে কিন্তু বিকৃত রুচিকে সুন্দর করা! দুঃসাধ্য। : রউরেজ ও ছিপিকার- 
গণ এক্ষণে দেশের রঙ খুবই কম ব্যবহার করে, এবং প্রাচীন রঙে রঙে 
মিলাইবার কায়দাও তাহারা প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে। 

বিদেশের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়াও এখন নিশ্ললিখিত রঙগুলি 

দেশের মধ্যে চলিতেছে । ১। নীলরঙ এককালে বাংলাদেশে খুব উৎপন্ন 
হইত। বিদেশে এই নীল রপ্তানী হইত__কাঁরণ 

শীলরও তখনো কৃত্রিম নীল জান্ম্ানীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। 

এই নীল উৎপন্ন করিবার জন্ত নীলকরদের উপদ্রবের ইতিহাস 'নীলদর্পণে' 
্্গীয় দীনবন্ধুমিত্র অমর করিয়া রাখিয়াছেন।, বর্তমানে বিহারে 

কয়েকর্টি জিলায় এখনো নীল উৎপন্ন হয়) সেগুলি সাহেবদেরই 
অধীন। ছিপিকারগণ নীল রঙের সঙ্গে দাজিমাটি, চুণ ও কিয়? 
পরিমাণ গুড় মিশাইয়া গুলিয়া তিন চারিবার কাপড় ডুবাইয়া ডূবাইিয়া 

তোলে। 

ভারতে প্রায় ৪* রকমের গাছ আছে। পশ্চিম ভারতেই ২৫ রকমের 

গাছ দেখা -থায়, কিন্তু বাঙ্গাল! বিহারের দিকে নানা তের শীল না 

খাক্ষিলেও উৎপন্ন এই দ্রিকেই বেশী হয়। 

_. মুরোগীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নীল পশ্চিম ভারত হে রপ্তানী 
'হইতে থাকে । তারপর কিছুকাল মাঝে নানা কারণে ইহার বাণিজ্য 

রনি হইতে পাঁওয়া-যায়। ইহার মধ্যে | 
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মদ পড়ে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীর মাঝ হইতে 

ূ্্ীপ হইতে নীলের চাঁষ উঠিয়া যাঁয়_-তখন এক 
মাত্র ভারতবর্ষের উপর পৃথিবীর নীল রঙের মরবরাহের ভার গড়ে। 
বাংলাদেশের নরম মাটাতে লীলের চাঁষ সহজে হইবে ভাবিয়া, এখানে 

. নীলকুঠি স্থাপিত হয়। কিছু দিনের মধ্যে কুঠিয়াল ও সরকারের মধ্যে 
যে বিবাদ বীধে তুহার ইতিহাস বাঙ্গালীর অজানা নাই। চাষীরা নীল- 

বুনিতে অস্বীরুত হইল__দরকারও কুটিয়ালদের ব্যবহারে বন্থ্ট হইলেন 
না। তখন এই শিল্প বাংল! হইতে উঠিয়া বিহার ও যুক্ত প্রদেশে গ্রৃতি- 
ষিত হয়। কিন্তু সেখানে ইহা অন্ত কারণে টিকিতে পারিল ন।। জার্মেণী 
হইতে আনালিন রঙ আসিয়া প্রতিযোগীতা করিতে লাগিল এবং 
সে প্রতিযোগীতায় নীল ও অন্ান্ত রঙের কারবার টিকিতে পারিল না। 
যুদ্ধের সময়ে বিদেশী রঙের আমদানী বন্ধ হইলে নীলের কারবারের 
উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে এই লইয়৷ দিল্লীতে বিশেষজ্ঞদের এক 

অধিবেশন হয় এবং তাহাতে কৃষির বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও কারবারের 

_দ্বিক হুইতে উহার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হয়। 
১৮৯৭ সালে জার্্মাণীর রঙ বাজারে নামে--সেই হইতে নীলের চাঁষ 

ও শিল্পের সর্বনাশ নু হইয়াছে। 

নিষ্বের তালিক! হইতে দেখা যাইবে যে যুদ্ধের পূর্ব পর্য্স্ত বরাবর 
নীলের চাষ রপ্তানী ও তাহার মূল্য সর্বত্রই কমিয়াছিল? কিন্তু যুদ্ধারস্তে 

নীলের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৷ 
ই না্ষার রঙ-_সাঁভিমাটির সঙ্গে লাক্ষ! গু মিশাইগা । জলে 

- ফুটাইয়া ফুটন্ত রঙে কাপড় ছোপানো হয়। ইহাতে 
| পাক! লাল.রঙ হয়।  . | 

৩). হু গুড়া করিষা সামিমাটর সঙ্গে মিশাইয়া ফিটকারী দিদা 
হুল্দে রঙ তৈয়ারী হয়। 

নীলকারবার়ের ইতিহ।স 

নন রঙ 
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৪। কুসুম ফুলের বউ ।_ছোট ছোট ফুল ভাল করিয়া প্রথমে 
শুকানো হয়; পরে ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া ঠা জল ঢালিয়া হল্দী ছোপটা 
দুর করিয়! দেওয়া হয়। ইহাতেও দাঁজিমাটি দিয়া লাল রঙ বাহির 

করা হয়। 
৫। বিলাতি হল্দি নামে একবার হল্দে রঙ পাওয় যায়_রেশম 

রঙ করিতে এই হল্দী ব্যবহৃত হয়। 
৬। পলাশ, অল হরিতকী হইতেও রঙ হয়। 

. দেশী রঙের প্রধান দোষ হইতেছে যে সেগুলি পাকা নয়--বিলাতী 
রঙ পাক) সেই জন্ত বাজারে দেশী রউ টিকিতে পারে নাই। 

এ দেশের প্রাচীন বস্ত্রের নমুনা দেখিলে বুঝিতে পারা যাঁয় যে এক 

কালে রঙের কার্ধ্য কি প্রকার উন্নতি. লাভ করিয়াছিল । মা্রা- 

জের “কালিকো? কাপড়ের ছাপা এককালে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়া 

ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে এককালে হুনার সুন্দর রূডীন রুমাঁল বিদেশে 

রপ্তানী হইত, কিন্ত এখন সে শিল্প ধ্বংসমুখ,। মোটের উপর ভারতের 
রঙের অবস্থা খুবই শোচনীয়; কেমন করিয়। এই শিল্প পুনরায় দেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরে--সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ গণ চিন্তা ৬ | | 

ছা উতর 

| নীলের চাষ ! প্তানীর মূ ূন্য | রপ্তানীর মূল্য 
| একার :. হনর পাঁউও 

১৯০১-০২ ৃ ২৯১,০০০ ৮৯৭০০ 1 ১২১৩৪১৮০৯ 

১৯১০-১১ [২৭৬,০৪০ 1. ১৬,৯০০ ২)২৩,৫০% 

১৯১৩-১৫ 1 "ক চে | 
র | ১৭৬১০০০1. ৯৯১৯০০ ১১৪২১০০০ 

১৯১৫-১৬ ৩১৪১০০০ ৪১১৯০০ ১৩/৮৫১০০, 



গ্রাীজ শিল্প সামন্ত | ৪৫৭ 

প্রাণীজ শিল্প সামগ্রী 

প্রাণাজ শিল্প-সামগ্রীর মুখ্য চামড়া হাড় ও শিঙের কাজ পড়ে। 

ইহার মধ চামড়া প্রধান। * 

সরকারী আন্দাজ অনুসারে ভারতে গো-মহিষ প্রায় ১৮ কোঁটা 

ও ছাগ মেষ প্রায় ৯ কোঁটা আছে। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে উক্ত সংখ্যা 
বেশী না হইলেও চামড়া ও ছালের ব্যবসায়ের পক্ষে 

ইহা নিতান্ত কম নয়। চাঁমড়া ব্যবসায় ছুটি পৃথক 
শিল্প ; একটি হইতেছে কীচা চামড়া ও ছাল তৈয়ারী করিয়। পাকানোর 

কাজ) অপরটি হইতেছে পাকা চামড়া হইতে সামন্রীগ্রস্তুত। আমা" 
দের দেশে চামড়ার কাজ চামার ও মুচীরা করে; ইহারা! হিন্দ সমাজের 
প্রায় সর্বনিয় স্তরে পড়িয়৷ আছে। গ্রামের ভাগাড় হইতে মরাগরুর চীমড়া 
পাইবার জন্য চামারের৷ জমিদারদের কাছ হইতে জমি ইজারা! লইয়৷ 
থাকে। সেখান হইতে চামড়া সংগ্রহ করিয়া তাহারা অত্যন্ত আদিম 
প্রথানুধারে সেগুলিকে সাফ করে। চামড়া সাফের প্রধান উপাদান 
বাবল! গাছের ছালের কৎ ও চুণ। কিন্তু দেশীয় প্রথানুলারে ষে চামড়া 
হয় তাহ! আদৌ, ভাল নহে, ইহাতে চুণ বেশী হয়, লোম ভালরূপ সাফ 
হয় না। অনেক সময়ে দেশী মুচির। কলিকাতা, আগ্রা বা কাণপুর 
হইতে বিলাতী চামড়া! কিনিয়া সামগ্রী বাঁনায়। | 

দেশী মুচিরা নাগর! ও সাধারণ জুতা, ঝুট, চটি) জলের মোট, ভিন্তি, 
দোড়ার সাজ ও জিন লাগাম বাঁনায়। এছাড়া ডুগি তবলা, খোল, 
চোধ, মাল, মদ, টাক, মন্দার ্রভৃতি বাস্ঠ যন ইহারা নির্মাণ করে। 

কলিকাতা, চাকা, মুশিদাবাদ ও বিষ্ুপুর বাস্ধন্ত্ 

নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র। দেশী দ্ুতার প্রাধন কেন্্ 

বটক, পাটনা ও সারন। এছাড়া অনেক স্থানে দেমীয় মুচিদের ছুতা, 

চামড়। 

দেশী চামড়।র কাজ 



৪৫৮ রি ভারত-পরিটয় 

চটির নাঁমডাক আছে। কলিকাতাঁর মুটিরা আজকাল বিলাতী জুতার 

সায় সুন্দর সুন্দর জুতা বাঁনাইতেছে। তবে মুচিরা সর্ব মহাজনদের 

হাতের মধ্যে। তাহারা ৫০২ টাঁকা দাদন দিয়া 

মাদে মাসে ২ জোড়া জুতা আদায় করে। 

অধিকাংশ জায়গায় মুচিরা মহাঁজনের হাঁতে থাকাতে তাহাদের নিজেদের 

উন্নতি হয় না। জেলেদের মধ্যে একটা কথা আছে - 

মুচিদের দুর্দশা 

“জেলেদের পরোনে ত্যানা, লওনের কাণে সোন1” এ কথাটা মুচি- 

দের সন্বন্ধেও খাটে । কলিকাতীয় মেছুয়। বাজারে মুচিদের সমবায় 

হইয়াছে,_আশ! হইতেছে ইহাতে তাহার! রক্ষা গাইবে। 

যুরোপীয় প্রথীনুসারে চামড়া তৈয়ারী মিলিটাবী-বিভাগের ছার! 

প্রথমে আরম্ভ হয় । সৈনিকদের জন্ত জুতা, বুট, বেণ্ট, গুলি রাখিবার 

ব্যাগ, অশ্বের জিন লাঁগাম প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী 

বিগাত। ধরণ গাড় প্রয়োজন হয়। এই মাত প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮৬, 
সালে গভর্ণমে্ট কানপুরে চীমড়ার এক কারখানা 

স্থাপন করেন; কিছুকাল পরেই কুপার ও আলেন কোম্পানী আর 

একটি কারখানা স্থাপন করে ও গভর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থ সাহাধ্য করিয়া 

তাহাদিগকে জাকাইয়া তোলেন। বর্তমানে তাহারাই সৈনিক বিভা- 

গের চামড়ার জিনিষ সরবরাহ করে। ] 

ভারতবর্ষের চামড়া ও ছাল কীচ] ব৷ আধপাঁকা অবস্থায় অধিকাংশই 

বিদেশে চালান হইয়া যায ও দেখান কইতে পাঁকা। চামড়া হইয়া! এদেশে 

আমদানী হয়। ১৮৪৬ জাঁজে ৪৮ হাজার চামড়া 

. রপ্তানী হইয়াছিল-- প্রতি চাঁমডাঁর মূল্য ছিল ৫ পাই 

ও ছালের দাম ছিল ৬২ পাই ) যুদ্ধের পূর্বে ১ কোটী ৩৪২ লক্ষ চামড়া 

বিষেশে যায়__তখন চামড়ার দাম ছিল ৬. টাকা ও ছালের দাম ১1/৬। 

চামড়ার দাম 



প্রাণীজ শির-সাম্রী : ৪৫৯ 

স্কুতরাং গত সত্তর (৭০) বৎসরে রপ্তানী চামড়ার পত্ধিমাণ ২৫ গুণ বৃদ্ধি 

পাইয়াছে, দাম ১২ গুণের উপর বাড়িয়াছে। 
যুদ্ধের পুর্ব্বে জারমেনী ও অস্থীয়াতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 

ভারতীয় চামড়া রপ্তানী হইত। এদেশেও চামড়ার বাঁণিজ্য এক প্রকার 
জার্মাণ বণিকদের হাতে ছিল। ১৯১৩-১৪ সালে একা! জার্মীনী ভারতীর 

চীমড়াঁর শতকরা ৩৫% ভাগ নিজ দেশে লইয়াছিল। 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে শত্রদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ 
হইল এবং সমগ্র ব্যবসায় দেউল! হইবার উপক্রম হইল । তখন স্বয়ং সর- 

কাঁর বণিকরূপে আসিয়া চামড়ার ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন - নতুবা বণিক- 
দের সর্বনাশ। এ ছাঁড়া যুদ্ধের জন্ত শত প্রকাঁরের চামড়ার জিনিষ 

নিয়ত প্রেরণ করা সরকারের তখন নিতান্ত প্রয়োজন । সেই জন্য যাবতীয় 
চাঁমড়! সরকার স্বয়ং ক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং এখান-.হইতে নান! 

গ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করাইতে লাঁগিলেন। | 
যুদ্ধের ফলে ভারত সরকারকে যেসব শিক্ষা শিখিতে হইয়াছে তাহার 

মধ্যে প্রধান হইতেছে ভারতীয় কীচামাল হইতে ভারতের মধ্যেই সামগ্রী 
প্রস্তুত করার উপায় উদ্ভাবন। সেই জন্ চামড়ার কাজ যাহাতে এ দেশে 

| _ ভাল হয়-_সে সম্বন্ধে সরকার মনোযোগ দিয়াছেন। 

ই মর হুল লোন ই ভা ঢা এন 
কারথানাতে করা যায় না। কলিকাতার জল ভাল 

নয়। নেখানকার আবহাওয়! চামড়া বানাইবার পক্ষে অন্থুকুল নয়, 

মীলি মশলা এখানে ছুলত ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া দেশের লোক 

সেদিকে-কখনে| দৃষ্টি দেয় না। দ্ধের পূর্বের এসব. যুক্তি অকাট্য বলিয়া 

মনে হইত-কিন্তু সরকারী গবেষণার ফলে তাহা অপ্রমা ণিত হইয়াছে । 
বাংল দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে -স্তাশন্তাল ট্যানারী, বহরমপুর 

ট্যানারী, উৎকল ট্যানারী প্রস্ততি স্থাপিত হয় । এছাড়া ডেভিড সেন্ুন, 

চামড়ার বাজার 



৪৬০ | ভারত- পরিচয় 

গ্রেহাম কোম্পানী, বার্ড কোং ও গ্রে ব্রাদার্স প্রভৃতি 

বিদেশী কোম্পানী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা কলি- 
কাঁতায় খুলিয়াছে; সেখানে চামড়া সাঁফ করিয়া বিদেশে চালান হয়। 
পূর্বে অনেক কোম্পানী দেশী প্রথান্ুসারে* সাফকর! চামড়া কিনিয়া 

রপ্তানী করিত। কিন্তু ওসব জিনিষ সাধারণত এমন অধন্য যে তাহা 
পুনরায় না পাকাইলে কাজ চলে না! । দেশী প্রথামতে চামড়া পরিষ্কার 

করিতে এক মান হইতে দেড় বংসর পর্য্যন্ত লাগে। কিন্তু বর্তমানের 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মহিষের চামড়া ৭ দিনে, গোরুর চামড়া এক 

দিনে ও ছাল ৬।৭ ঘণ্টায় পাঁকা হইয়! যায়৷ 

ভারতবর্ষে চামড়া! পাকাইবার বহুবিধ উদ্ভিজ্জ সামগ্রী পাওয়া যায়; 

সেসব জিনিষ খুব সম্তা, আমাদের দেশে মুচিরা ইহার ব্যবহারও জানে, 

কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সব কাজ করিতে পারে না বলিয়া ভাল চামড়া 

হয় না। চামড়ার শিল্প ও ব্যবসায় যে বিদেশী বণিকদের হাতে চলিয়া 

গিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের মুচিদের সামাজিক 

অবস্থা। তাহারা সমাজের সর্বনিষ্ন স্তরে আছে বলিয়া ভদ্রলোক মূলধন 

ও উচ্চশিক্ষ! লইয়! তাহাদের সহিত যোগদান করেন নাই। সাহেবদের 

সেঅভিমান নাই-তাই চামড়ার কারবারে তাহারা লক্ষপতি হইয়া 

উঠিয়াছে। এবং মধ্যবিত্ত সব কাজই মুদললামদের একচেটিয়া ॥ 
অনঠান্ত প্রাণীজ শিল্পের মধ্যে হা্তীর দাতের কাজ খুব বিখ্যাত। 

 হ্াতীর দাত বা হাড় আফ্রিকা হইতে আমদানী হয়। প্রাচীনকালে এই 
হাড় সুদূর গ্রীনল্যাওড সাইবেরিয়া হইতে এ দেশে 
আসিত। এই শিল্প প্রধান পাঁচটি জায়গায় উন্নতি 

লাভ করিয়াছে-_দিলটী, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, ত্রিবস্কুর, ও বন্মার মৌলমনে । 
এই কয়টি স্থানের মধ্যে মহীশূরের কারুকার্য বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ ছাড়া 

ত্রিপুরা ও ঢাকার কাজ বাংলাদেশের মধ্যে খুব খ্যাত। এ শিল্প এখনো 

চমড়ার বাবসায়। 

হাজীর দাতের কাজ 



ন্তুল ইউ... ক এ 8৬১, 

কুটারের 'মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে; 'কারীকাগা নকলে, প্রান 

মহিষের শিংএর চির্ুণী, কলম রসি সামগ্রী প্রস্তুত হয়। কটক, 
টি ল মুক্ধের, সাতখিরা, যশোহর, হুগলী ও শ্রীরামপুরের 

 চিরুণী, ক্রচ, হার, চুড়ী প্রভৃতি ছোঁট ছোট জিনিষ 
তৈম়ারী হয়। এ ছাঁড়। আদামের শিবসাঁগর, জয়পুর, রাঁজকো, 

বড়োদা, কাথিবার, মহীশূর প্রস্তুত স্থানে মহিষের ০5০ নানারপ সামগ্রী 
হয় 
শাখার কাজের জন ঢাকার শ ধধারীদের নাম সর্বত্র মা | 

আঁ [শাল জিনিষ 

ভারতবর্ষে প্রায় ৩০০ প্রকারের আঁশাল গাছ ও উদ্ভিদ আছে। 
ইহাঁর মধ্যে প্রায় শতাধিক প্রকারের গাছ লোকে 
নানী ভাবে ব্যবহার করে; এবং তাঁহারও মধ্যে 

১০১২ রকম বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আমাদের কাছে 

তুলা, পাট, শন খুব শবপরিচিত__নারিকেলের কাতা নিতান্ত অজানা 
নয়। উদ্ভিজ্ আঁশাল সামগ্রী ছাড়া রেশম ও পশম প্রাণীজ অশীশালের 

মধ্যে বিখ্যাত । 

রি তুলা। 

(ভারতবর্ষ তুলার চাষ ও তার কাপড় বহুকাল হইতে হইতেছে। 
ইংলগ্ডে সপদশ শতাব্দীর পুর্বে লোকে স্ৃতাঁর কাপড় বুনিতে জানিত না। 
ইহাকে লোকে সাদা পশম বলিত ) সমুদ্রপথে বাণিজ্য চবিবার রঃ 
ইহা যুরোপে চাঁলান হই রি ৃ 

যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সালে সমন্ত ভারতে ২ কৌ ৪৬ লক্ষ একার 

আশাল ন।মগ্রী 



$৬২ ভারত-পরিচয় 

অমিতে ভুলার চাষ হইত | যুদ্ধের পর কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে। 

রী পূর্বে পাঁচমণে বস্তার ৫২ লক্ষ বস্তা তুলা ভারতে 

পন হইয়াছিল; কিন্তু কোনো বার বেশী কোনে! 
বার কম হয় রি গড়ে টিউন ৪০লক্ষ বস্তা তুল! উৎপন্ন হয় ধরা হয়। 

ইহার মধ্যে গড়ে প্রায় ১৭২ লক্ষ বন্ত! বিদেশে রপ্তানী হয়, প্রায় ১৮ লক্ষ 
বস্তা দেশী কাপড়ের কলে ব্যবহৃত হয় ও প্রায় ঠা লক্ষ অন্তান্ত কার্জে 

লাগে। 

ভারতবর্ষের সমগ্র. উৎপন্ তুলার এক উর ংশ নি রান 
হইয়া যায়। যুদ্ধের পূর্বে জাপান, জান্মানী, বেলজিয়াম, ইতালী, অস্টীয়া, 

্ান্স, ইংলগ, চীন ও জাপান ভারত হইতে তুলা 
আমদানী করিত এশিয়ার মধ্যে জাপান, ও 

যুরোপের মধ্যে জার্মানী ছিল ইহার বড় খরিদ্ার। ইংলগ্ডে ভারতীয় 
তুলা বেশী যাইত না।. ম্যানচেষ্টারের কলের জন্য তুলা! প্রধানত মাঁকিণ ও. 
মিশর হইতে আমদানী হয়। ভারতবর্ষ হইতে গড়ে ৫* হাঁজার বস্তার 
বেশী ইংলগে রপ্তানী হইত না। ১৮৬০ সালে আমেরিকায় ঘরাঁও যুদ্ধ 
বাধিলে কয়েক বৎসর বাণিজ্যের খুব গোলযোগ ঘটে। সেই সময়ে. 
ভারতের তুলার উপর ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালাদের দৃষ্টি কিছু কালের জন্য 
পড়িয়াছিল) সেই হইতে তুলার চ|ষ ও চালান ছুইই বাড়িয়া চলিয়াছিল। 

. তীরপর কয়েক বংসর হইতে তুলার রপ্তানী কিছু মন্দা পড়িয়াছে। 
ইহার দুইটি কারণ । গ্রথমত-_দেশীয় কাপড়ের কলের প্রবৃদ্ধি হওয়াতে 
তুলার টান সেদিকে বাড়িয়াছে; দ্বিতীয়-ভারতের তুলা ভাল 
জাতের নয় বলিয়৷ বিলাতী কলওয়ালারা ইহ! লইতে অনিচ্ছুক । আমে 
রিক! হইতে স্থৃবিধাঁদরে ভাল তুলা £পাওয়। যায় বলিয়া 1 তাহারা সেখান 
হইতে তুলা আমদানী করিতেছেন। ম্যানচেষ্টার কলগয়ালারা যখন 
এ দেশ হইতে তুলার আমদানী কমাইয়। দিল-_জাপাঁন হইতে খরিদ্দার 

উৎপন্ন তুলার হিদার 

তুলার ইতিহাস 



০ গুছ ৪৬ 
'আমিয়। তুলা কিনিতে লাগিল। বর্তমানে জাপান ভারতীয় তুলার 
প্রধান খরিদ্দার সে কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। তুলার এই "টান শী্তই 
কমিবে। জাপান কোরিয়াতে আমেরিকার ভাল জাতের তুলার চাষ 
সুরু করিয়াছে। এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপাঁন হয় ত* ভার- 

তের তুলা ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিবে। টা 

ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধে ও বেরার প্রদেশে হল সব চেয়ে অধিক 

উৎপন্ন হয়। 

বন্ধেতে ১০৫১ সাঁলে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তারপর 

দশ বসরের মধ্যে প্রায় ১২টি কল ও তাহার সঙ্গে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার 
চরকার কাজ আর্ত হয়। চল্লিশ বৎসর পরে ১৯০১ 

সালে ১৯৪টি কল ছিল। যুদ্ধের পূর্বে কাঁপড়ের 
ও সুতার কলের সংখ্যা ছিল ২৭২টি; কিন্ত যুদ্ধের সময়ে যখন কাপড়, 

চোঁপড়ের ভীষণ টানাটানি সেই সময়ে ভারিতে একটিও নূতন কল রে : 
হয় নাই) বরং ছয়টি কল সুতার অভাবে উঠিয়! গিয়াছিল। 

স্ৃতার জন্ত আমাদের কলওয়ালাদের বিদেশে তাকাইয়৷ থাকিতে হয়। 

এ ছাড়া কল কার প্রত্যেকটি অংশ বিলাত হইতে আসে ) যুদ্ধের সময়ে 
সে সব বন্ধ ছিল--ত ছাড়া জাহাজ৪ ছিল না। ১৯০৫ সালের “বয়কট' 
ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলওয়াঁলাদের দুদিন, আস্ত 
হইয়াছে ।. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরে ুর্বাপেক্ষা কাপড় প্রায় 
দ্বিগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতের মিলের ষে শ্রেণীর কাপড় তৈয়ারী 
করিলে কলওয়ালাদের পোষায় তাহা অত্যন্ত. মোটা, ভারতে সাঁধারণত 

তাঁহা ব্যবহৃত হয় না। এই জন্য মিলের উৎপন্ন সামস্রীর রঃ পুতকর। 
১৫ আন! বিদেশে রপ্তানী হয় ধায়: 2 | 

বিদেশী, আম্দানীর মধ্যে সুতা ও কাপড় সব চেয়ে বেনী টাকার 
আসে-_এক-পঞ্চমীংশের বেশী; কিন্তু দেশীয় রপ্তানীর বিশ ভাগের এক 

ক।পড়ের কল 



৪৬৪ .. ভারত-পরিচয় 

অংশ মাত্র দের্শীয় সুতা ও কাপড়ের মূল্য। বিদেশ 

ডি এ হইতে আমার্দের দেশে সুতা আসে মিলের জন্ত,- 
. ও কাপড় আসে লোকদের জন্য । আমরাও যেমন 

প্রত্যক্ষভাবে কাপড়ের জন্ত. বিলাতের মুখাপেক্ষী_-দেশীয় মিলওয়ালাদের 
অনেকে সুতার জন্ত বিলাতের মুখাপেক্ষী । যুদ্ধের পুর্বে দেশী কলে 

কাপড় কম প্রস্তুত হইতেছিল। কারণ পূর্বদিকে জাপান ভারতের 

গ্রতিদন্দী হইয়াছে। চীন ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে মোটা 
কাঁপড় ও মোটা সুতা আমদানী করিত) কিন্তুসে এখন জাপান হইতে. 

কাঁপড় পাইতেছে । 

ভারতীয় সুতা 'ও কাপড়ের প্রধান খরিদ্দার মিশর, তুকাঁ, জাপান এখন 
সকলেই আমদানী কমাইয়। দিয়াছে । জাপান ১৮৮৮ সালে ২ কোটা 
৩১ লক্ষ পাউও্ড ওজনের নত! ভারত হইতে আমদানী করিয়াছিল -. 
১৮৯৯-১৯০০ সাঁলে সেই স্থানে ১ লক্ষ ৮* হাজার পাউও দীড়ায়। বর্ত- 

মানে সে ভাঁরতে সুতা ও কাঁপড় রপ্তানী করিতেছে । * 

. নিয়ে ভারতের বন্ত্র শিল্পের অবস্থা কিরপ তাহা অন্ত. ছুটি দেশের 

পাশাপাশি রাখিয়। তুলনা করিতেছি £_- 
০৯৬৯ শিপ... 

কল ; চরকা | তাত 
টবাধিক দেশে রাখে 

৮২৭হাজার ৪৮,৯০ লক্ষ! ২০ 

৩+,৪০ ৮» ৯৪ 

কি কত অংশ 

পা 
৮১০৫হাঁজারা 

ণ ঞ 
৬১৯৬ 

বিলাত ২৪০১১ 1৫,৯৩লক্স 

মাকিণ| ১১৪৪৯ (৩,২২ ” ৩১১৮ ৮ 

২প২ | ৬৬৮] ৯৪ ৮৪ 1২১৫৩ ৮ ৬১৫৩ ৮ ৭৯ ৰ 

* বিংশ শতাবীর প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত আমদানী জাপানী হ্ডা ও কাপড়ের মূল 
প্রায় ২* গণ বাড়িয়াছে! | 

১৯১ সালে-”১৩ লক্ষ টাক!,-+১৯১৯ সালে--*৫ লক্ষ চাকা, 

১৯১৩ সালে--১ কোটা ২ লক্ষ টাক, --১৯১২-১৭ মালে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাক!। 



তুলা 08৬৫. 

ইংল্যাণ্ডে যে পরিমাণ কাঁপড় ব| সত! উৎপন্ন হয় তাহার মাত্র শত- 
করা ২* ভাগ দেশে থাকে, রি 

ইহার প্রধান খরিদ্দার ভারতবর্ধ | 

বর্তমানে বন্ত্রশিল্পে ইংলগ্ডের সহিত ভারতের ষে- প্রতিযোগীতা তাহ 

কলের সঙ্গে কলের। নানা কারণে এই গ্রতিযোগীতায় ভারতীয় মিল- 

সমূহ তাহাদের বিলাতী প্রতিহন্দীদ্দের সহিত পারিয়া 

উঠিতেছে না। কিন্তু বাণিজ্য : ইতিহাসের গোড়া 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বদর পর্য্যন্ত হাঁতে-চল। তাতের 
সঙ্গে_-বিলাতের হাতে-চল। তাত পারিয়া উঠে নাই-_এমন কি নানা 

অনুকুল ঘটনার সংযোগ না হইলে বিলাতের মিলও পারিয়া' উঠিত কি না| 

সন্দেহ। 0 | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগডের' শিল্প-ইতিহাসে মহাঁপরিবর্ভন 

ঘটে। বিলাতে অনেকগুলি কলকজা! ও স্টাম-এপ্রিন আবিষ্কৃত হইল। 
এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিলাতের ও পরে সমগ্র মুরোপের সামাজিক 
জীবন যাত্রার মধ্যে যে পরিবর্তন ও বিল্লব সাধিত হয় তাহা! এখানে 
বিবৃত করিবার বিষয় নয়। স্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে হাতের তাঁত কলে 

চপিতে লাগিল একট! জিনিষের জায়গার দশটা জিনিষ প্রস্তত হইতে 
লাগিল ও ভারতে -বিলাতীমাল চালান সুরু হইল। ভারতীয় শিল্পের 

অধোগতি আরম্ত হইল। ১৮১৩ সালেও কলিকাতা হইতে 

লগুনে প্রায় ২ লক্ষ পাউও ওজনের সুতার জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল 1. 

১৮৩০ সালে বাণিজ্যের আক্কৃতি সম্পূ্ণরূগে বলাই! গিয়াছে. 

কলিকাতায় লন হইতে ২* লক্ষ পাউণডের তার মাল আমদানী 
হ্ইল। ১৮২৩ জানে প্রথম এ দেশে বিলাতী দু! আমদানী হয় ইহার 
সা ভারতবর্ষ কখনো রা ৃ দর হ দেখে নাই; এখন যিলের 

নাঃ 7৪ 

বস্তরশিল্লের ইতিহাস 
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 জন্ত মিহি সুতা অধিকাংশ বিলাত হইতে আসে। গত এক শত বৎসরের 

মধ্যে বাণিজ্যে এই যুগীস্তর সাধিত হইয়াছে। 
ইংলগ্ডের লোকে কোম্পানীর আমলে বিশ্বীস করিতেন নিজেদের 

বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত বাহিরের প্রতিযোগীতা সহা করা অন্ঠায়। সেইজন্য 
বিলাতের কোনো শিশু-শিল্প বাড়িতে চেষ্টা করিলে আমদানী জিনিষের 
উপর তাহারা অত্যন্ত বেছী শুদ্ধ বসাইয়! দিতেন; বিদেশী বণিকেরা 

বেগতিক দেখিয়া তখন নৃতন' বাজারের চেষ্টায় চলিয়া! 
যাইতেন। তখনো ইংলণ বাণিজ্য বিষয়ে অবাঁধ 

নীতি প্রচারিত হয় নাই )_যে যেমন ভাবে যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে 
বাণিজ্য করিবে__এই নীতির নাম অবাধ বাণিজ্য নীতি (6199 1184০)। 

ইংলও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যের উন্নতি কলে 

ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর উপর -শুন্ক বসাইলেন। কলিকাতার আম- 
দানী বিলাতী মালের উপর গুন্ধ ছিল শতকরা ২২ টাঁকা, কিন্তু বিলাতে 
ভারতীয় কাপড় চোপড়ের উপর এত বেশী শুক্ক চাপানো! হইল যে ব্যবসায় 
করা কোনো রকমে পোশাইল না । ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিলাতে 

ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানী প্রথমে কমিতে লাগিল 
০ ও আরও কিছু কালের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেল। 

এই : প্রতিযোগীতার ফল কি হইল তাহা" হি 

আমদানী রপ্তানীর হিসাব হইতে দেখা যাইবে। | 

ভারত হইতে রপ্তানী কাপড়! ভারতে রে সানী কাপড় টি 

ইংলগের সংরক্ষণনীতি 

১৮১৪, ১২৬৬১০০০ থণ্ড 1. . ৮১৯৮ ০৪৪ গজ 

১৮২১ ৫১৩৪, ০০০ রর ৯৯১ ১৩৮) 98১৬ এ 

১৮২৮ রড: ৪১২২১০০ ৮ টি ৪ ২৮, ,২২০০ত রর 

১৮৩৪ 1 ৩)০০১৪০% ঞ. : ূ ৫, ১১৭১ ৭৭) ০০০: % | 
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এইরূপ প্রতিযোগীতা উভয় দেশের মধ্যে বহু দিন চলিতে পারে নাঁ।, 
এ দেশীয় তাতিরা তাত বন্ধকরিয়! কৃষি আরম্ত করিল, রেশমের কারিগরও 
তাহার সমব্যবসায়ীর পথ অনুদরণ করিল। দিন যতই যাইতেছে এই 
প্রতিৎন্দীতা একা ইংরাঁজ বণিক ছাড়িয়া জান্মীন ফরাশী প্রতৃতি শত 

জাতির সঙ্গে হইতেছে-_দেশীয় শিল্পীরা এক কোটা হইতে আর এক 

কোটা! এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়| মৃত্তিকাঁর শরণাঁপন্ন হইতেছে । 

_ কোম্পানীর হাত হইতে যখন ভারত শামনের ভার পালণমেন্টের 
হাতে পড়িল- তখন ইংলগ্ডে সংরক্ষণ-নীতির দিন 

চলিয়া গিয়াছে । অবাধ বাণিজ্য নীতি তখনকার দিনের 
অর্থনীতিজ্ঞদের মূলমন্ত্র ভারতেও সেই অবাধ ধাণিজ্া- 

নীতি প্রবন্তিত হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে কোম্পানীর রাজত্ব- 
কালেই আমদানী সামগ্রীর উপর শতকর! ৫% টাকা.হারে শুক্ক ছিল), 
বিগাতে সে সময়ে পূর্বের যুগের অসস্তব বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়। গিয়াছিল; 
তথন আর সেখানে শিল্পজাত সামগ্রী লইয়া! বড় কেহ উপস্থিতও হইত 
না। ভারতবর্ষ বনু পূর্বেই প্রতিযোগীতায় হার মানিয়াছিল। 

সিপাহীবিদ্বোহের পর ভারত সরকারের অর্থাতাব হইল-_নৃতন বিলি- 
বন্দোবস্ত অনেক টাকার ব্যয়। সেই জন্ত নৃতন অর্থাগমের উপায় স্বরূপ 

১৮৬০ সালে বাণিজ্ঞ শু বৃদ্ধি কর! হইল। লাধারণত 

ভারত বণিজ তব শতকরা ১০ টাক হারে ও কোনো কোনো সামগ্রীর 
(00349 [00099 ) 

0... উপর ২০ টাকাও শুক্ক বসানো, হইল।, ১৮৭৫ সাঝে 

মণ আমদানী মালের মূল্যের উপর শুক কমাইয়। ৫% করা হইল।. 

ইতিমধ্যে ভাঁরতের দেশীয় কাপড়ের. কল স্থাপিত হইয়াছিল এবং 

সেগুলি ধীরে কনে মাথা খাড়া করিয়া তুরিয়াছি লা ্যানচেষ্টারের কর- - 

মেরিকা হইতে লা জবহাজে যা লইয়। ওয়ালার! ভারতবর্ষ তু শি রে 

গিয়া সেখানে রন বয়নকরিয! পুনরায় ভারতে আনি কিয় করিত। 

ইংলাণ্ডের অধাধ 
ঝাশিজ্য-নীতি 
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তাহারা দেখিলেন ভারতের কলওয়ালাঘের ভূল! ঘরের 
কাছে বন্ধেতে পাওয়া যায়) তাহাঁদের জাহাজ 

ভাড়া করিয়া তুলা আনিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ 
ভারতের শ্রমজীবিদের মুরী বিলাতের আন্দাজে খুব কম। তৃতীয়তঃ 
কাপড় তৈয়ারী হওয়ার পর পুনরায় বিলাত হইতে আনিবাঁর বায় ভাঁর- 
তীয় মিলগুলির লাঁগে না । এই সবকারণে ম্যাঁনচেষ্টারের কলওয়ালারা 

আমদানী মালের উপর যে ৫ হারে শুষ্ক ছিল তাঁহাকে সংরক্ষণ নীতির 
সহায়ক বলিয়া নির্দেশ করিলেন ও তাহাঁও উঠাইয়া দিয়া ভারতে 
যাহাতে বিনাঁুন্কে স্থৃতা কাপড় আসে ত্রপ আঁদর্শ অবাঁধ-নীতি স্থাপন 

করিবার জন্ত জিদ করিতে লাঁগিলেন। ১৮৭৯ সালে অনেকগুলি 

জিনিষের উপর হইতে বাঁণিজ্য-গুক রদহয়। কিন্ত 

ইহার ফলে ভারত সরকারের রাজস্ব প্রায় ৮* লক্ষ 

টাকা কমে। এই সঙ্গে অনেকগুলি জিনিষের 

উপর রপ্তানী-শুন্ক উঠিয়া গেল ও বিদেশে ভারতীয় কীঠ1 মাঁল রি 

আরও সস্তায় চালান হইতে থাকিল। | 
১৮৮২ সালে লর্ড রিপণের শাসনকাঁলে লবণ ও বানি ব্যতীত বাদ- 

ূ বাঁকি সামগ্রীর উপর লইলে শুন উঠাইয়! দেওয়া হয়। 

১৮৮২ শরণ ভার পর বারে বংসর আর কোনে! সামগ্রীর উপর 

বিশেষ ভাবে শুক ধার্য কর! হয় নাই, মে কয়েক বতমর তারত সরকারের 

আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল বলিয়া প্রকাশ । 
১৮৯৪ সালে রূপার দাম কমিয়া সোনারপার বাজারে একটা ভীষণ 

বিপ্লী হইয়। গেল। টাকার দাম কমিয়া যাওয়াতে সরকারের খুব অর্থের 

টানাটানি হইল-_এ ছাড়া। নানা কারণে দৈনিক-বিভাগের খরচ বাড়িয়া 
হি অর্থতাব ও. চলিয়াঁছিল 1 ১৮৯৪৯৫ সালের বাজেট বাঁ আম ব্যয়ের 
 শ্স্থাপদ খসড়া করিতে গিয়। দেখা গেল ১ কোটা ১৮ লক্ষ 

ও দেশীয় বন্ত্রশিক্পের 

উপর শুক্ক 

১৮৭৭ আমদানী শুক্ক 
ও রপ্ত।নী শুক্ক 
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টাকার অভাব। এই অভাৰ দুর করিবার পরন্ত পুনরায় আমদানী- 
শ্তন্ধ বসানো. হইল। সাধারণ সামগ্রীর উপর ৫২ টাক! হারে ও ইম্পাত 
লোহার উপর এক টাঁকা হারে শুন্ক ধার্য হইল। বই, সোন।, কল- 

কজ্জা, কাচামাল ও শস্য সামগ্রী ও সেই সঙ্গে বিলাতী সুতা ও কাপড় 
বিনা! শুক্কে আসিবে ঠিক হইল। কিন্তু দেখা গেল যে ইহাতে বজেটের 
টাকা পুরিবে না । তখন পূর্বের আইন সংশোধিত করিয়া বিলাতী 

কাপড়ের উপর পুনরায় ৫ টাকা হারে শুক স্থির হইল। কিন্তু বিলাতের 
, কাপড়ওয়ালারা বলিল যে তাহাদের কাপড়ের উপর 

০ রঃ ভারতে শুন্ক বসিৰে আর ভারতের কাপড় বিনা শুন্কে 

| বাজারে চলিবে ভারত সরকারের এ প্রকার অন্তায় 

ধরক্ষণ-নীতি আদর্শ অবাধ বাণিজ্য-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী । স্থৃতরাং তার- 
তের কলে ২০ নম্বরী সুতার কাপড়ের উপর ৫২ টাক হারে শুন্ধ সাব্যস্ত 

হইল । ২* নম্বরী স্ৃতাঁর নীচে কাপড় বিলাতের কলে তৈয়ারী হইত ন! 

বলিয়। তাহার উপর কোনো কর বসানো হইল না। তৎকালীন ভারতের 

রাজন্বদচিব এই বিল প্রবর্তিত করিতে গিয়া বলেন ষে ইহার মূল কথা” 
।গুলি পালণমেন্ট ভারতগবর্ণমেন্টের উপর চাপাইয়াছেন-_-তাহা না হইলে- 
হাউস অব কমন্স কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেন না। ইহার পর এযাবকাল 
এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হইয়াছে । অনেক অপ্রিয় কথার আলো 

 চনা॥ অনেক বাদবিবাঁদ চলিয়াছে। ১৮৯৬ সালে ঠিক হইল ভারতে 

সকল প্রকার স্ৃতা--তাহা। বিলাতী হউক ব! দেশী মিলে প্রস্তুত হউক-_ 
বিনা শুকে বাজারে চলিবে। আর বিদেশী আমদানী কাপড় ও দেশী 

 কপের তৈয়ারী কাপড়ের উপর ৩২ টাকা হারে ্ ধ দিতে হইবে ।, বিলাতী 

স্বতার শুক বন্ধ হওয়াতে সরকারী আর প্রায় ৫১. লক্ষ টাক! কমিল, 

কিন্তু দেশী কাপড়ের উপর এ শু হইত ১৯১১ সাপে বরকারের শা 
৪৮ লক্ষ টাকা! লাভ হয়।, 28 2০ 
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৪৭৭ |  ভারতপরিচয় 

এই শতক স্থাপনের পর দেশী কলওয়ানাঁদের খুব অস্গৃবিধা হইতে 
লাগিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, 

াড়াইল। ইতিমধ্যে চীনে বিদ্রোহ হওয়াতে এবং নানারূপ গোলযোগ 
বাধাতে সেখানে ভারতীয় কাপড় রপ্তানী হাঁস পাইল; তা ছাড়া জাপান 

| _ আসিয়! কাপড়ের বাজারে পুর্বপলাগরে ভারতের নহিত 
| যা গ্রতিতবন্দীত। সুর করিল। এমন সময়ে ১৯০৫ সালে 

বঙ্গচ্ছেদের ব্যপদেশে বঙ্গদেশে স্বদেশী-আন্দোলন দেখা 

দিল। প্রথমে বয়কট বা বিলাতী জিনিষ বর্জনের জন্ত লৌকের উৎসাহ 

হয়) কিন্ত ক্রমে উহ্ী স্বদেণী-আন্দোলমে পরিণত হইল এবং সেই হইতে 
দেশীয় কাপড়ের কলের শুভ দ্দিন দেখা দিল। ১৯০৫ সালে ভারতে ১৯৭ 
টি কল ছিল__পর বংসরের মধ্যে আর ২০টি নূতন কল স্থাপিত হইয়া 
ছিল। তারপর যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত নূতন নূতন কাপড়ের কল প্রায় প্রতি 

বৎসরেই স্থাপিত হইয়াছে। আট বংসরে ৭৫টি নৃতন কল হইয়াছিল। 
যুদ্ধের সময়ে ২৭২ স্থানে ২৬০টি কল হইয়াছিল - নর্থাৎ ৯টি কল কমিয়া 

ছিল। 

_. ধুদ্ধের সমরে রাজন্ব বৃদ্ধির জন্য যখন যাবতীয় আমদানী মালের উপর, 

২ হারে শুক ধাঁধ্য করা হইল, তখন দেশীয় কাপড়ের উপর পূর্বে 
৩২% হারে শুক্বই ধার্ধ্য থাকিল। 

ভারতের তাতের কাপড়ের ইতিহাস না বলিলে বন্্-শিল্পের কথা 

অসমাণ্থ থাকিয়া যাইবে। নুক্মকাঁজে ভারতবর্ষ এককালে খুবই উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। ঢাকার মসলিন নম্বন্ধে যাহা শোন. যায় তাহাই উহার 
বড় নিদরশন। সেখানে 'এক সময়ে ৩৬ রকমের কাপড় তৈয়ারী হইত। 
০ মসলিন সন্বন্ধে শোন| মার যে ঘাঁদের উপর উহা! রাখিলে 
নাঃ ও. দেখা যাইত না-+দলের মধ্যে ধরিলে আছে কি না 

| সন্দেহ হইত। জাহাঙ্গীরের সময়ে ৩০ হাত লগ! 
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১২ হাঁত প্রস্থ একখানি ঢাকাই মদলিনের. ওজন ছিল (৯** গ্রেণ) ছুই 

ছটাক। পারস্তের' রাজার কাছে উপচৌকনের মধ্যে সাহজাহান এরখানি 

মসলিন পাঠাইয়া ছিলেন-_সেটি ৬* হাত লম্বা একটি পাগডড়ী-_মণিমুক্তা 

থচিত একটি নারিকেলের খোলের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বর্থমানে 
এমব জিনিষের আদর ও ব্যবহার নাই। সেইরূপ শিল্পীও আর দেখা 

যায় না। এইরূপ স্ুক্ম ও দামী কাজের জন্ত ভারতের আরও অনেক 

জায়গা রিখ্যাত ছিল। 

এ ছাড়। প্রতোক গ্রামেই ভাতি ছিল। তাঁহারা বাড়ী বাড়ী তুল! 

দিয় আসিত; মেয়েরা বিশেষতঃ বিধবার! চরকা! কাটিয়। সুতা করিতেন। 

এখনো ভারতের বহুস্থানে তীতি বা জোলাদের এক প্রকার-কাঁপড় তৈয়ারী 
হয়) তবে তাহাদের আদর কমিয়াছে বটে কিন্তু দূর নানা কারণে কমে 

নাই। তথাঁচ বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণকূপে ভাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে 
গারে নাই। বাংলাদেশের ফরাসডা্গা, শাস্তিপুর, ঢাকা, শিমলা! প্রভৃতি 
অনেক জায়গার ধুতি, চাদর, সাড়ী__ময়নামতী, কুষ্ঠে ও পাবনার ছিট 
এখনও বাঙ্গালীর ঘরে আদর পায়। ত। ছাড়া বাংলার চারিপার্শে কতক 
গুলি আদিম জাতি আছে যাহাঁদের বন্ত্রশিল্প ও বয়ন-প্রণীলী সত্যই মুগ্ধকর | 

ইহাদের মধো মণিপুরের খেস, টিপরাদের লাইছাম্প্ী, নেপালীদের চাদর 

থুরই সুনার। এ ছাঁড়া কাপড়ে সুতার বা রেশমের বা সোনার ফুল 
- ভোলায় বাংলার কোনো কোনো৷ স্থান এখনে বিখ্যাত। | 

ভি ডজাজওতিসি 

নারিকেল । . | 

: , মারিযেগ যে কত রকম কাজে লাগে তাহ আমর! হজে ধারণা 

করিতে গারি না আমরা কেবল ইহার ফলের. “জব ও শিস খাই 

ছোবড়! পড়াই; পাতার কাঠিতে ঝাঁটা' তৈয়ারী' করি এবং অবশিষ্ট 



৪৭২. _ ভারত-পরিচন় 

অংশগুলি রান্নাঘরে লাগাই । নাঁরিকেরোর তৈল মেয়েরা মাথায় মাথেন 

বটে তবে সে তেল বাংলাদেশে খুব-কমই হয়। | 

দৃক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে লৌকদের প্রধান উপজীব্য নারি- 
কেল গাছ। পল্লীবাসীর| ছোট ছোট নৌকায় করিয়। সমুদ্র দিয়া কোচি- 

নের বন্দরে নারিকেলের শীস ছোড়া দড়ি বা কাত 

| প্রভৃতি লইয়া যায়। আমাদের গ্রামে যেমন ধান বা 

পাট দিয়া লোকে অনেক সময়ে গ্রামের দোৌকানীর কাছ হইতে তাহার 

সংসারের খরচের জিনিষপত্র পার-মালাবারে তেমনি নারিকেলের সুতা 

ব৷ দড়ি দিয়! গ্রামবাসীর সব রকম জিনিষ বিনিময়ে সংগ্রহ করে। মাল- 

বারে কি পরিমাণ নারিকেল গাছ আছে এবং কি পরিমাণ নারিকেল 

উতৎপর হয়, তাহার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। মোটামুটি প্রতি একারে 
প্রায় দেড় হাজারের উপর ফল হয়। এবং বৎসরে প্রায় ৮০ কোটী নারি- 

কেল হয় বলিয়া অগ্ন্মান কর হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার মূল্য ৪ কোটা 
টাকা ছিল। 

_ নারিকেলের শীস বৈদেশিক বাণিজোর দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়। 

নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া মাল! তাঙ্গিয়া ফেল! হয়। জলটা লোকে 

শুধুই খায় বা গাঁজাইয়া মাদকরূপে পান করে। 
শ'সগুলি কাটিয়া রৌদ্ডে গুকাইয়া বন্দরে চালান দেয়। 

ুদ্ধের পূর্বে জাম্ণানী এক! শতকরা ৭৩ ভাগ শাঁস 
এবং তৈনের মাত ৩০ ভাগ লইত। রা ছিল এই বাণিজ্যের গ্রধান 

মালাবারে নারিকেল 

নারিকেলের বিচিত্র 

বাবহার 

কল ঠা তেল রাড করার পর যে খৈল থাকে তাহা, গোরু, 

ছাগলের উপাদেয় খান্থ এবং ক্ষেতের খুব ভাল সার। জামানী এই সারট 
পাইবার 'জগ্ত কীচামাল আমদানী করিত এবং সেই জন্য নারিকেল 
তৈলের উপর উচ্চহারে শুন্ধ বসাইয় নারিকেলের শ'াস বিনা গুষ্কে দেশ 



কাগজ তৈয়ারী ৪৭৩ 
মধ্যে আসিতে দিত। এই তৈল ১৯১৩ সালে দি ৩০ হাজার টন 
রপ্তানী হয়। 

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই বাণিজ্য টি বন্ধ হই যায়। কিন্ত 
যুদ্ধের সময়ে আহাধ্য তৈল ও দ্বতের প্রয়োজন বাড়িয়া গেল-.অথচ 

বাণিজ্য বন্ধ। তখন ইংলগ্ডে এই শিল্ধের সৃষ্টি হইল। বর্তমানে এই 

বাণিজ্য জামণনীর হাত হইতে ফ্রান্সের হাতে গিয়াছে। নারিকেল তৈল 

সাবানে ও নানাপ্রকার ওুঁধধে মিশ্রিত হইয়া! পুনরায় আমাদের দেশে 
ফিরিয়। আঁসে। ্ 

নারিকেলের ছোবড়া হইতে সুতা ও দড়ি হয়। ইহা এখনো! কুটার 

শির্প। ছোবড়া সমুদ্রের ধারে মাটিতে ৮1৯ মাস কখনো কখনো দেড় 

বতমর পু'তিয়া রাখা হয়। তার পর কাঠের উপর 

ইহা থণযাতলাইয়! মেয়ের! চরকায় দিয় সৃতা কাটে। 

এই স্ৃতা বেনিয়া, দৌকানী, কোম্পানীর লোক 

ইত্যাদি নানা হাত ফিরিয়৷ জাহাজে উঠে। বর্তমানে কোচীনে কাছি, 

ম্যাটিং পাপোষ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। অধিকাংশ দড়ি ও সুতা 

বিদেশে চালান হুইয়। যাঁয়। অথচ নারিকেল তেল, নারিকেলের দড়ি 

বা কাছি, ম্যাটিং সমস্তই এ দেশে তৈয়ারী হইতে পারে। ভারতবর্ষের 

 ক্বষিক্ষেত্রগুলি প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ ম্ণ নারিকেলের সার হইতে বঞ্চিত 

হইতেছে এবং বিদেশ হইতে বহুপ্রকারের সার কিনিয়৷ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 

নারিকেলের ছোবড়ার 
প্রয়োজনীয়তা 

কাগজ তৈয়ারী। 

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে তালপত্রে ও জপতে পুঁথি লেখা হইত). 

এই,মকল পু'বিপত্র কীট দংশন হইতে বীচাইবার উপায় সেকালের পণ্ডিত 
গণ জানিতে; বর্তমানে সে শিল্প একপ্রকার উঠিয়! গিয়াছে। কাগজের 
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চলন এদেশে খুব প্রাচীন; তুলোট কাগজের খুব প্রাহীন পু'থি এদেশে 

মর আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতের অধিকাংশ স্থলেই 

এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল; বড় বড় সহরে এক এক 

মহল্লার নাম এই কারিগরদের পিল্লান্ুযায়ী হইত। হাতে তৈয়ারী 

কাগজ এখনো! বছ স্থানে প্রচলিত; অনেক স্থলে গ্রামের দোকানী ও 

জমিদীরগণ এই কাগজ ব্যবহার করাঁকে পদসার ও পবিভ্রতার পরিচায়ক 

মনে করেন। বর্তমানে অনেক জেলখানাতে এই কাগজ তৈয়ারীর শিল্ 
পুনপ্রবর্ভিত হইয়াছে। দেশীয় কারিকরগণ কোনে প্রকার কলকজার 

সাহায্যে ইহা প্রস্তুত করে না; ছে'ড়া কাগজ পচাইয়া, চটকা ইয়া, বাটিয়া, 

কাই বানাইয়া এবং বারকোশে ফেলিয়৷ কাগজ করে। বর্তমানে কাগজের 

ষে বিপুল প্রয়োজন তাহা এই হাতে-করা কাগজ কখনো! পুরণ করিতে 
পারিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কিছু কিছু দেশী কাগজ দেখা 

গিয়াছিল, কিন্ত বর্তমানে তাহ। কিছুমাত্র দেখা যাঁর না। ৮ 

বিলাতী ধরণে কাগজ বানাইবার কলের ইতিহাস খুব পুরাণৌ। 

মাদ্রাজের তাঞ্জোর জিলায় দিনেমারদের রাজ্যে ১৭১৬ 

সালে এক খুষ্টান পত্রিকা প্রকাশিত হয়$ সেই 

পত্রিকার কাগজ বানাইবার জন্য এক কল স্থাপিত 

হয়। যে মুদ্রীযন্ত্রে সেই কাগজ ছাপ! হইত ' সেটি নাফি এখনো 

আছে তবে কাগঞ্জের কলটি বহুকাল যাবৎ উযা গিয্ছে। বিলাতী 

ধরণে ইহাই প্রথম চেষ্টা । | 

ধলা দেশে প্রথম চেষ্টা ১৮১১ সাবে। রা এই কাগজের 

কল প্রতিঠিত হইয়াছিল বলিয়া এখনো! আমারা 

শ্্রীরামপুরী কাগজ” বলি কিন্তু ধথার্থ ্রীরামপুরে 

কোৌঁনো কাগন্থের কল বর্তমানে নাই । 
১৮৭* সালের পূর্বে কাগজ বানাইবার বড় কল এদেশে প্রন্তি- 

দেশী তুলোট কাগজ । 

বিদেশী প্রথায় 
কাগন্জ প্রস্তত। 

রিনি কাগজ।” 



কাগজ তৈয়ারী.. ৪৭৫ 

ঠিত হয় নাই। এই বংসরে প্রথম বিলাতের এক কোম্পানী 
কলিকাতার নিকটে বালিতে কাগজের কল খুলিলেন। 

“বালির কাগজ 1” ৃ ও র ্ টু ১৯০৫ সালে এই কল উঠিয়া যায় এবং ইহার কলকজা! 
টিটাগড় কাগজের কলওয়ালারা কিনির়া লয়। বর্তমীনে আমারা যাহাকে 
“বালির কাগজ” বলি-_তাহাও যথার্থ পক্ষে এখন নাই। 

ইহার পর লক্ষৌতে [00161 [711 0০901 ৪0০ 101]| ১৮৭৯ 

সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে প্রতিবৎসূর প্রায় ৩,৩০* টুন্ কাগজ তৈয়ারী 
. হয়। মহারাজ] সিদ্ধি গবালিয়ারে একটি কাগজের 

গবাশিয়ারের কল! কল স্থাপন করেন কিন্তু কয়েক বৎসর কাঁজের পর 
তাহ! আর না চলায়, বামার লরী কোম্পানী ইহার তার লইয়! চালাইতেছে। : 

এখানে বাৎসরিক ১,২০* টন কাগজ সেই কলে তৈয়ারী হয়। 

টিটাগড় কাগজের মিলের মূলধন ভারতেই তোলা হয়। কীকিনাড়ার, 
বালির কাগজের কলের অনেক অংশ কিনিয়া লওয়ায় 

রঃ টি ইহাদের কারবার খুব জাকা ইয়া চলিতেছে। বর্তমানে 
৮টি কলে ১৮,০*০ টন্ কাগজ প্রতিবংসর হইতেছে । 

রাণীগঞ্জের কাগজের কল ১৮৯* সালে প্রতিটিত হয়। ভাহাদের 
তিনটি কলে ৭,০০* টন কাগজ হয়| এছাঁড়। বন্েতে ছুটি কল, স্ুরাটে 

একটি ছোট কল, তরিবস্ুরে একটি কল আছে। ভারতের কাগজের 
প্ররোজন প্রতিবংসর ৭৫,*০* টন্) ইহার মধ্যে দেশীয় কলে মাত্র 

৩৯১০০ ** টন্তৈযারী হয়। নুুতরাং অবশিষ্ট ৪৫,*০* টনের জন্ত আমরা 

দশের মুখাপেক্ষী । এই কলগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়, ছুই 
কল ছাড়া অধিকাংশই কোনো লাভ দেখাইতে পারে না। ্ 

ভারডে থে কাগজের কল ভাবরগে চলে না তাহার প্রধান ক 
হইতেছে যে এখানকার কলওয়ালারা বিদেশ হইতে কাগজ বানাইবার 
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“কাই, আমদানী করেন। আমেরিকা ও যুরোপের 
কোনো কোনো দেশে এই “কাই” বাঁ পান্ন কাঠ ও 

| ঘাস হইতে প্রস্তুত হয়। সেখান হইতে “কাই, 
আনাইয়া কাগজ বানাইয়া, বিদেশ্রী আমদানী কাগজের সহিত প্রতিযোগীত। 

করা খুব শক্ত ব্যাপার । অথচ ভারতের বহু প্রকারের আশাল ও ঘাস 

জাতীয় উদ্ভিদ আছে যাহা! হইতে কাগজের এই “কাই, বানান্ যায়। 
বাশও প্রায় আগর রকমের ঘাম হইতে এই “কাই তৈয়ারী হইতে পারে। 

ছুঃখের বিষ এপর্যযস্ত তেমন কোনো! চেষ্টা হয় নাই। 

ুদ্ধের সময়ে যুরোপ হইতে কাঠের 'কাই” আসা যখন 
বন্ধ হইল) তখনই দেশীয় উপাদান সংগ্রহের দিকে 

ভারতীয় কলগুলির দৃষ্টি গেল। সাহেবগঞ্জ “বাই” ঘাসের একটা প্রকাণ্ড 
বাজার; এখান হইতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মণ ঘাম কলিকাতায় চালান 

হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর এখন পুনরায় আমেরিক! ও জাপানের মহিত 
প্রতিযোগীতা আরম্ত হইয়াছে; এবং দেশীয় কাগজ এইবার টিকিতে 

পারিবে কিনা তাহা সন্দেহ। কারণ 'কাই একমাত্র জিনিষ নয়; 
ঘাসের কাই, কাঠের কাই অথবা ছে'ড়া কাপড় হইতে.ষে কাই বানানো 
হয উহ্থাকে শোধন করিতে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য লাগে তাহাও 

বিদেশ হইতে আসে। বর্তমানে কিছু কিছু জিনিষ হইতেছে। কাগজ 
চক্চকে করিতে চীনষাটি লাগে; সেই মাটি এখন অধিক পরিমাণে পাওয় 
যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে । 

কাগজ ছাড়! পেষ্ট বোর্ড এদেশে মহজেই তৈয়ারী করা ধার; অথচ 

ইংলও ও অন্তান্ যুরোপীয় দেশ হইতে এই সামান্ত জিনিষও লক্ষ হী 
টাকার আমদানী হয়। 

বর্তমানে ভারতবর্ষে সর্বসমেত ১১টি কাগজের কল আছে; ইহাদের 

বিদেশী আমদানী 

“কাই' বা 101] 

অপর্যাপ্ত ভারতীয় 

টপাদান। 



রেশম ৃ ৪৭৭ 

ইহাদের মূলধন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা | ১৯১৬-১৭ সালে ৩১,৯** টন্ 

কাগজ এই কলগুলি হইতে তৈয়ারী হইয়াছিল । 

রেশম। 

প্রাণীজ আশাল-ন্তার মধ্যে রেশমই প্রধান । ইষ্ট ইত্ডিয কোম্পানীর 

আধিপত্যের সময়ে প্রথম প্রথম রেশমের শিল্প ও 

বাণিজ্য দুইই উন্নতি লাঁভ করিয়াছিল এবং বছু 
গ্রকারের রেশমের গুটি এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল । 

কিন্তু ইতিমধ্যে চীন ও জাপান হইতে ভাল জাতের গুটি পোকা আমদানী 

করিয়া মুরোপের দক্ষিণে দেগুলিকে তদেশোপযোগী করিবার অন্য চেষ্টা 

সুর হইল। ফ্রান্স ও ইতালীতে এই নৃতন শিল্পের ডি মঙ্গে সঙ্গ 

ভারতীয় রেশমের অধোগতি আরন্ত। 

এদেশে তিন প্রকার রেশমের গুটি পাওয়া যায়। তর, মুগ! ও এড়ী 

পোকা নিয় পার্বত্য ভূমিতে পাওয়া যায়; নকল প্রকার গাছপাল! খাইয়া 

এই পোকা বাড়িতে থাকে । মুগ! আমাম.ও পূব বঙ্গ 

ছাঁড়া আর কোথায় ও পাওয়া যায় না। আসামের 

ঘরে ঘরে মেয়েরা তাতে মুগার কাপড় তৈয়ারী .করেন। এড়ী গোকা 

সরিষার গাছ খাইয়া জীবিত থাকে। শিরের ও সৌনর্য্ের দিক হইতে 

মুগার দাম ও আদর সব চেয়ে বেশী। | 

ভারতবর্ষের রেশমের উন্নতির জন বহু গারের পরী কা 

হইয়াছে। মুঝোগীয় বিশেষজেনবা বলেন যে ভারতের রেশমের অধোগতির 
কাঁরণ পোকার ব্যাধি ও পরগাছার উপদ্রব। কাশ্মীরে যুরোপীয় 

রেশস শিল্পের 

ইতিহান। 

তসর। যুগা, ও সা | 
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 প্রথাঙ্লরণ করিয়া ফল খুব ভাল হইয়াছে। পরে জাপানী প্রথা 
- পরবন্তিত হইয়াছে। বিখ্যাত তাতা কোম্পানী মহীশূরে 

বিতির স্থানে রেশমের বড় একটা! ফার্ম খুলিয়াছেন; মহীশূর সরকার তীর 
' উন্নতির চেষ্টা । ৰ মার 

... প্রজাদের রেশম ও গুটি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন 

 তাতা কোম্পানীকে বাৎসরিক তিন হাজার করিয়! টাকা দান করেন। 
রেশমের উন্নতির জন খৃষ্ায় মুক্তি-ফৌজের দল অনেক কান করিয়াছেন। 
তাহারা বিদেশ হইতে বিশেষপ্ঞ আনাইয়া তত গাছ চাষে লোককে 
উৎসাহ দ্িতেছেন এবং তীহাদের পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে রেশমের 

চাষ ও কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।, পঞ্জাবে তাহাদের এ কাজ 

খুব আগাইয়াছে। বাংলাদেশে বরহমপুরে গভর্ণমেন্টের একটি রেশমের 

কুটি আছে। 
 বঙ্গদেশে মুসিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী ও বর্দমান জেলায় ভুত 

পোকার রেশমগুটি বিখ্যাত। রংপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়াতে এড়ী 

| রেশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশেই 
হা সব চেয়ে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় এবং 

ও বর্ম! ও পঞ্জাবের লোকেরা ইহার সন্্যবহার সব চেনে 

বেশী করে। শিক্কের কাজ এখনে! গ্রামের কুটারের মধ্যে আবদ্ধ ; .কার- 

বারী আকারে ইহার আয়তন প্রসারিত হয় নাই। কেব্ল কলিকাতায় 
১টি ও ব্ধেতে ছুইটি কল আছে। এককালে কাংলাদেশের নানাস্থীনে 
রেশমের কুটি ছিল, এখন সেই সমস্ত বাড়ী চামঠিকার বাসা। 

_ রেশমের মিহি কাঁজের জন্য-এককাঁলে আমাদের দেশ পৃথিবীর সর্বই . 
সুপরিচিত ছিল। কিংখাঁব নামে রেশম ও সোনারূপার কাজ করা এক . 

ূ প্রকার মূল্যবান কাঁপড় হয়। কাশী, আহ্মদ্বাবাদ ও 

মশানের সা মুর্শিদাবাদের কিংখাক, বাফতা বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই বিখ্যাত। বুটাদার বা ফুলতোলা কাপড়ের 
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কাজের জন্ত মুর্শিদাবাদ, কাশী, মুলতান, বহাবলপুর, আইমদাবাদ, 
্বরাট, পুধা, বৈচুর, তাঞ্জোর গ্রন্ৃতিস্থান প্রসিদ্ধ; এ ছাড়া সান্গী, গুল- 
বদন, মশরু, গরদ, মটকা, কেটে, কোরা, সাঁটিন প্রভৃতি নান! প্রকার বন্ত্ে 
জন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান খ্যাত। এ সমস্ত শিল্প এখনে! কুটারের মধ্য 
আবদ্ধ। ৃ পারা 

পশমের কাজ উত্তর ভারতে ও হিমালয়ের পাদমূলে বহু সহঅ বৎসর 

হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাশ্ীরের শাল, আলোয়ান, লুই, ধোসা, 
পট, গ্রভৃতি 'গরম কাপড় সবদেশেই স্থপরিচিত। 

বর্তমানে লুধিয়ানা, ধারবাল ও কানপুরে বিপুল 

আয়োজন সহকারে পশমের কাজ কারবারী ফাদে চলিতেছে। কাঁণপুরের 

লালিমলি মিল খুব বিখ্যাত) তবে ইহা সপূর্ণ বিদেশী মূলধনে চলিতেছে। 

পশমের কারব।র 

ূ ওষধাদি শিল্প ্ 

ওষধাদিকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়--একটি উদ্ভিজ্জ, অপরটি খাণজ। 

এককালে ওষবের শিল্প একট! বড় রকমের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু দেশে 

আযুর্ধেদ ও হাঁকিমী চিকিৎসার অনাদর ও অধঃপতনের সঙ্গে ওমধাদি 
সংগ্রহে লোকের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে । আজকাল 

বিদেশীতাবে চিকিৎসার চলন হইয়াছে বণিয়াই 
উৎধ পথ্য সবই বিদেশ হইতে আসিতেছে। ভারতে 

প্রায় দেড় হাজার রকমের গাছপালায় বধাদি হয় বলিয়া ধরা হয়) কিন্তু 

৫০1৬, গ্রকারের গাছপালা, ছাড়া আরগুলি ম্ন্ধে কোন তথ্যই অন" 
সন্ধান হয় নাই। "এ দেশের অধিকাংশ ভেষজ: গাছপালা ও. শিকড়, পাতা 

দেশীয় চিকিৎসার 
'অধংপতন 
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প্রতি বৎসর বিদেশে চালান যার়। যুদ্ধের পূর্বে জারমেনী ইহার প্রধান 
খরিদ্বার ছিল; অনেক ওষধ জারমেনীতে তৈয়ারী হইয়া ইংল্যণ্ডে আসিত, 

ও সেখান হইতে পুনরায় ভারতে আসিত। .ভান্বতবর্ষে এই সকল খঁষধ 

. তৈয়ারী করার অনেক বাধা । হিমালয়ের পাঁদমূল 

ই গলে হইতে কীঁচ। সামগ্রী আনিয়া বন্ধে বা কলিকাতায় 

ূ .. স্ষধ করিতে যে রেল পড়ে তাহা জারমেনী হইতে 
লগ্ডন থুরিয়া কলিকাতায় আসিতে গড়ে না। এখন গতর্ণমেপ্টের 
ইচ্ছা যে দেশের লোক কোম্পানী খুলিয়া এই সকল শঁষধ এখানে 
গ্রস্তত করেন। যুদ্ধের সময়ে কোনে কোনে! গঁষধের দাম পাঁচ দশগুণ 

হইয়াছিল। সরকার স্বপ্ং দার্জিলিং ও নীলগিরি পাহাড়ে সিনকোনা 

গাছ পু'তিয়! কুইনাইনের নির্যাস বাহির করিতেছেন । | 
রসায়ন শীন্ত্র আমাদের দেশে এখনে! তেমন উন্নতিলাভ করিতে 

পারে নাই। কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্ক ছাড়! নাঁম উল্লেখ 
করিবার মত আর কোনে! দেশীয় কারখানা ভারতবর্ষে নাই। এ দেশে 

সামগ্রার অভাব নাই । দেশের আমুর্কেদ ও হাকিমি চিকিৎসা পুনর্ভীবিত 

ন। হইলে এবং বর্তমান সময় ও বিজ্ঞানোচিত ভাবে পরীক্ষাদি না করিলে 

লোকের শ্রদ্ধা বিশ্বাস ফিরিবে না। আমাদের দেশের টোটকা! খঁষধ 

সংখ্য, সেগুলিকেও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া ঘুরোপীয় আদর্শে 
তাহার প্রচলন করা প্রয়োজন। | 

খাস্ত সামগ্রী 
খাগ্ত সামগ্রী সাধারণতঃ কৃষি-বিভাগের অন্তত বিয়া এখানে তাহার 

পুনরল্লেখ নিশ্রয়োজন। কেবল মাত্র চাও কফি বিশেষ ভাবে এখানে 
দেওয় হইল। 
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চা 

টার ব্যবসায় ইংরাঁজ রাজত্বের পূর্বে এ দেশে ছিল না'। : আমাদের 
দেশে ধানের মত চা ছিল চীনের লোকের ধন। ধান দিয়! যেমন এককালে 

সব জিনিষ বিনিময়ে পাওয়া যাইত তেমনি চীনে চা 
চায়ের উৎপত্তিস্থল দিয় সব জিনিষ পাওয়া যাইত। হিমালয়ের দক্ষিণে 
চা-এর বাগান অতি প্রাচীন কাল হইতে ছিল। কিন্তু কারবারী আকারে 

চা উৎপন্ন করিবার ইতিহাস খুব পুরাণে নয়। 
চা সাধারণতঃ আসামে, বাংলাদেশে, দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে উৎপন্ন 

হয়। এই চা-বাগিচায় উত্তর-পশ্চিম, বিহার, বাংলা, মাদ্রাস, মধাপ্রদেশের 

লক্ষ লক্ষ লৌক কাজ করিতেছে; এসব প্রদেশে আর চাষের জমি নাই 
ও উদ্ধত লোক ভূমি ন! পাইন! কুলিগিরি করিবার জন্য টা-বাগানে যায় । 
আদামে লোক সংখ্য! খুবই কম, সেখানে এই কুলীদের সংমিশ্রণে এক 
নৃতন জাতি স্থষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাই- 
তেছে। এই ব্যবদায়ে দেশীয়দের উৎসাহ প্রথম প্রথম তেমন দেখা যায় 

নাই, কিন্তু ইদানীং বাঙ্গালীদের অনেকগুলি চা-বাগিচা খুব ভালরূপ: 
চলিতেছে । ১৯১৬-১৭ সালে সমগ্র ভারতে ৬* লক্ষ একার জমিতে 
চা-বাগান ছিল। 

নিয়ে কোথায় কতখানি চ। হয় তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত 

ইত 

৩১ 
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একার পাউও 
(হাজার) 

আসাম-বন্গপুত্র উপত্যক।. ২,৪২১৪৭০ 

রমা (কাছাড় ভ্রীহট) ২৪৬৭২ 8288 
ডি 

বাংলা ১,৬৫১৭০৯ ৯)২৬১৪৪ 

বিহার উড়িষা। ২১৯৬০ ৩৯৪ 

ুক্তপ্রদেশ | | ৭১৯৭৮ ২৩১৫২ 

পঞ্জাব ৯১৮৭৯ ১৫১৩০ 

মাদ্রাস ৩০,৯১৯ ১,১৩,৬৪ 

_ত্রিবস্কুর, কোচিন ৪২,১০৫ ১১৭৯,৫৯ 

বর্ম . | ২১৮৪১ ১১৪৬ 

মোট | ৬,৫০১৮২৩ একার ৩৬,৮৫)৮২১, »*পাঃ 

চায়ের ব্যবল! দেখিতে দেখিতে খুব উন্নতি হইতেছে; দ্ধের পুর্বে 

ব্রিটাশ দাঁমাজ্যের নানাঅংশে ভারতবর্ষ হইতে ৮২,২৫ হাঁজার পাউও 

দামের চা রপ্তানী হইয়াছিল ও অন্তান্ত দেশে ১৭,৩৫ 
হাজার পাউও্ড। ১৯১৭-১৮ সালে উহা যথাক্রমে 

এক কোটা ছুই লক্ষ ও ১৫,৮২ হাজার হইয়াছিল। গত বৎসর চাএর 

হিসাবে ১,১৬)৮২ হাজার পাউও্ড অর্থাৎ এ বৎসরে ১৭ কোটা ৬৭ লক্ষ 

টাকা এ দেশে আসে। কিন্তু এই চা-বাগিচায় অধিকাংশে মূলধন বিদেশী 

বলিয়। এই লাভের অংশ ভারতবামীর ভাগে খুব কম পড়ে। 

চাঁয়ের ব্যবন। 
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আরব দেশ হইতে একজন মুগলমান হাঁজি মহীশূরে প্রায় ছইশ বদর 
পুর্বে কফি আনিয়াছিল বলিয়! দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে। কফি লইয়! গত 

_ শতাবীতে কিছু কিছু পরীক্ষা! ও চেষ্টা হইয়াছিল? 

কারনারী ধরণে কফি-বাগিচা ১৮৪৬ সালে নীলগিরিতে 

স্থাপিত হয়! ৯৮৯৬ সাঁল হইতে কফি বাঁগিচার ক্ষেত্র ধীরে বীরে কমি- 
তেছে, চা ও রবার গাছ কফির স্থান লইতেছে ; সন্ত ব্রেজিলিয়ান্ কফি 

সুরোপে চালান হইতে আন্ত করায় ভারতীয় কফির আদর ও চালান 
কমিয়া গিয়াছে। 

কফি 

আসবার 

৫1 খণিজ শিপ্প 

ভারতের খণি ও ধাতু সন্ধে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এখানে 
খণিজ সামগ্রী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং বলিয়৷ আমর! শিল্প পরিচ্ছেদ শেষ করিব । 

এদেশের ধাতুর দামগ্রী বহুকাল হইতে বিথ্যাত। খৃষ্ট পূর্ব তিন শত 
বংসর পূর্বে মেগেস্থানীন লিখিয়াছিলেন বে ভারতের মাটির নীচে সকল 

গ্রকার ধাতু পাওয়া যায় । পসোণা, রূপা, তামা, 

লোহা নিতান্ত কম পাওয়! যাইত না ) এ ছাড় যুদ্ধের 

বমও অন্ত্শস্ত্র নিম্ণণের জন্য ও অলঙ্করাদি গঠনের 
জন্ টিন ও অন্ঠান্ত বন্ুপ্রকারের ধাতু পাওয়া যাইত। একথা আত্রকাল 

স্বপ্নের স্তাঁয় অলীক বলিয়া বোধ হয়। | 

পিতল কমা ও তামার জিনিষ তৈয়ারী করা ভারতের একটি পুরাতন 
্ বিদ্ঞ। । অথচ এই. মকলের জন্য বর্তমানে আমাঁদের 

বর্তমানের ছ 1। সম্পর্রোপে বিদেশী চাদর ও পাতের অপেক্ষায় 
থাকিতে হয়। ইহার কারণ ভারতবর্ষ এখন সমগ্র পৃথিবীর সহিত বাণিজ্য 

ব্যবসায়ে সমান পাল্লা দিতে নামিয়াছে অথচ তাহার পুজি, বিদ্কা ও যোগ্যত 

প্রাচীন কালের 

খণিজ সাঁমত্রী | 



৪৮৪ ভারত-পঘিচয় 

জর। ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ থাকিলে তাহার আদিম 

উপায়ে লোহা গলানো, তামা নিষাশন, ঢালাই পিটাই সবই যেমন-তেমন 
ভাবে চলিতে পারিত। মুরোপের তুলনায় আমাদের 

দেশের ধাতুনিষফাশিনের পদ্ধতি এমন সেকেলে ও 

আদিম যে বর্তমানে তাহা টি'কিতে পারে না । এখনো 

মধ্গ্ররেশ ও উড়িষ্যার গড়জাত মহলে আদিম জাতীয় 

লৌকেরা লোহা বাহির করে--কোথায় কোথায় দোণাঁও সংগ্রহ করে; 

কিন্তু তাহাতে তাহাদের দারিদ্র্য ঘোচে না। 

কারুকার্য করা তামার পিতলের জিনিষ কাশ্মীর, নেপাল ও সিকিমে, 

গঞ্জাবের লাহোর অমৃতসরে, যুক্তপ্রদেশের লক্ষৌ (তামা) কাশীতে (কীশা, 

পিতল ), জয়পুর, বিকানীর, ঢোলপুর, উজ্জয়িনী, 
কারবারের হথান। ইন্দোর, বে, নাঁদিক, বড়োদা, কাথিবর, মহীশূর, 

মাদ্রাজ, মঢুরা, ভেলোর বিখ্যাত। বাংলার মধ্যে মুশিদাবাদের অন্তর্গত 

ধাগড়ার বাসন ও উড়িষ্যার স্রীক্ষেত্রী বাসন খুব প্রসিদ্ধ । 
এছাড়া আরও নানারূপ ধাতুর শিল্প নানাস্তানে আছে; তবে সেগুলির 

স্থানীয় গ্রসিদ্ধিই অধিক। সুতরাং এখানে উন্রেখ নিশ্রয়োজন। 

কীচ ও কাচের জিনিষ 
্রদ্ুতববিদ্গণ মাটি খু'ড়িতে খু'ড়িতে ভারতের নানা স্থানে কীচের 

চিহ্ন গাইয়াছেন। সে সকল জিনিষ শিল্পের দিক হইতে প্রশংসনীয় নহে। 
৯, ভারতের কীচের জিনিষ কোঁনে। যুগেই ষুরোপীয় 

. কারার শির সামগ্রীর সহিত কোনো অংশে তুলনীয় নহে। 
২. ইতিহাস।-. স্্রীলাকদের জন্ত চুড়ি বহুকাল হইতে উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশে দিমিত হইয়। আসিতেছে; এ ছাড়া আত্তর গোলাগঞ্জল প্রভৃতি 

আদিম প্রণালী ও 

যুরোগীয় বিজ্ঞানের 

প্রতিযোগিতা । 



কাঁচ ও কাচের জিনিষ ৪৮৫ 

রাখিবার জন্ত শিশি বোতল তৈয়ারী হইত। এইরপ শিল্প দক্ষিণ-ভারতেও 
ছিল তাহার প্রমাণ আছে। 

ভারতের কীচ-শিল্পের আরম্ভ ১৮৯* সাল হইতে ক্রমে গত শতাবীর 
শেষ বৎসরের মধ্যে পাঁচটি কারথানা স্থাপিত হয়। 
তাহার মধ্যে দেঁশীয়দের দ্বার! পরিচালিত ছুটি শীঘ্ই 

উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট তিনটির যুরোপীয়. মূলধন ছিল। যুরোপের কাচের 
কারখানা হইতে লোক আনাইয় এগুলি একপ্রকার চলিতেছিল, কিন্ত 

এ তিনটিও ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ্ 

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা! স্থানে যেরূপ অন্তান্ত 

শিল্নের উন্নতির জন্ত লোকের চেষ্ট। হইয়াছিল--কীচের কারখানা সম্বন্ধেও 

লোকের উৎসাহ কিছু কম প্রকাশিত হয় নাই। ১৯*৬ হইতে ১৯১৩ 
সালের মধ্যে ১৬টি কাচের কারখান! খোল! হইয়াছিল; ইহাদের অধিকাংশ 

গুলির না ছিল অর্থবল, ন! ছিল বুদ্ধিবল। কেবল উৎসাহের জোরে 

তাহার! কল চালাইয়াছিলেন ? কিন্তু বেশী দিন এমন কারখানা ও কারবার 

চলিতে পারে না। এই সব কারখানাতে যুরোপীয়ান ও জাপানী কারীগর 

কাজ করিত। কিন্তু পৃৰের যুরোগীয় কারখানাগুলি কেন উঠিল, তাহাদের 
বাধা কোথায় এ সমস্ত জটিল সমন্তার কোনো গ্রকার সমাধানের চেষ্টা না 

করিয়া এগুলিতে হাত দেওয়! হ্ইয়াছিল। ফলে ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল তখন তিনটি মাত্র কারখানা অতান্ত কষ্টে কাজ চালাইয়৷ কেবল 
বচিয়া থাকিবার জন্ঠ বাচিয়া ছিল, ব্যবসায় বা লাভের জঙ্ত নয়। ইহার 

মধ্যে একটি বদ্বের “পয়সা ফাঁও কর্তৃক স্থাপিত। পঞ্জাবের আমালায 

কাচের কারখানা এখানে উল্লেখযোগ্য । 

যুদ্ধ আরম্ত হওয়াতে এই কারথামাগুলির সুবিধা হইয়াছে, 

যুদ্ধে পূর্বে ১৯১৩-১৪ লালে আষ্টি যা ও. জারমেনী ছইতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ 
টাকার কীচের চুড়ি, পুঁথি, বোত্বল, ফানেল। গ্রত্ৃতি মনোহারী সামগ্রী 

প্রাটীনকালেরকীঁচ। 



৪৮৬  ভারত-পরিচয় 

এদেশে আপিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে কাচের বাণিজোর শতকরা ৫৭ ভাগ 

অষ্টিয়া-জারমেনীর হাতে ছিল। - এই আমদানী বন্ধ 

হওয়াতে জাপান আসিয়! তাহার স্থান গ্রহণ করিয়া 
যেখানে সে যুদ্ধের পূর্বে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র রপ্তানী করিত, ১৯১৮ 

সালে সেইখানে ৭১ ভাগ করিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়াম হইতে 
শীর্শি ও বাঁসনপত্র এদেশে আমদানী হইত। বেলজিয়াম ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হওয়াতে ইংল্যও এখন দেসব প্রেরণ করিতেছে । ১৯১৭-১৮ সালে 

১৬২ লক্ষ টাকার কাচের সামগ্রী এদেশে আসে। 

" যুদ্ধের ফলে ভারতে অনেকগুলি কীচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে 
--সব শুদ্ধ প্রায় ২০টি। ইহার মধ্যে ৭টি ফিরোজাবাদে স্থাপিত। এগুলিতে 

চুড়ির কাচ নির্দতি হয়। এখান হইতে সংঘুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের চুড়ি 
নিম্ণতারা কাচ কিনিয়া লইয়! চুড়ি তৈয়ারী করে। 

সংযুক্ত প্রদেশের রঃ 
কাচের চুড়ির. পুবে এই চুড়ির কী স্থানীয় সামগ্রী হইতে হইত ) 
কারার; কিন্ত বর্তমানে বহুদূর দুর স্থান হইতে কাচের প্রধান 

| প্রধান উপাদান গুলি আমদানী করা হর। 

সোডা বিদেশ হইতে আসে, চণ মধ্য প্রদেশের কাটণী হইতে আনীত হয়, 

বালি এলাহাবাদের দক্ষিণ হইতে আসে, আর কয়লা বিহার বা বাংল 

হইতে আসে। ফিরোজাবাদ যে এই শিল্পের প্রধান কেন্ত্র হইয়াছে 

তাহার কারণ এখানে অনেকগুলি কারিগর আছে, তা ছাড়া বাবদায়ের 

দিক হইতে কোনই সুবিধা নাই। ফিরোজাবাঁদে ৫৬০টি চুড়ি করিবার 

কারখানা আছে। চুড়ির কাচ তৈয়ারীর কারখানাগুলি সবই হিন্দু 
মহাজনদের হাতে ; তীহাদের প্রায় চারি লক্ষ টাক এখানে খাটিতেছে। 

প্রতিদিন প্রায় ২০৩* টন্ কাচ তৈয়ারী হয়। যুদ্ধের জন্য বিদেশী 

প্রতিযোগীতা না থাকায় ফিরোজাবাদ্দের এই শির ও বাণিঞ্য এখন 

কাচের ব্যবস।। 



কাচ ও কাচের জিনিষ ৪৮৭ 

উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে__কিন্তু পুনরায় অবস্থা কি হু তাহা € 

বলিতে পারে না । 

চুড়ি করা ছাড়া কারখানাগুলি'আরে! অনেক প্রকার জিনিষ করিতে 

আরন্ত করিয়াছে; ১২টি কারখানা আলোর সরজীম, শিশিবৌতল প্রভৃতি | 

তৈয়ারী করিতেছে । 

এদেশে কাচের কারখান| যে তেমনভাবে জাগিয় টে না তাহার 

কারণ দেশীয় কোম্পানীগুলির মূলধন “নিতান্ত কম); এই মূলধনের 

কারবারে আজ কাল বাহিরের গ্রতিযোগিতায় ঈাড়ানে 

কারবারণা কঠিন; তা ছাঁড়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
জগিবার অন্তরায়। ৰ 

অনুযায়ী করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন । দ্বিতীয় 

কারণ হইতেছে যে ধীহারা এই ব্যবসায় আরম্ত করেন তাহাদের এ সব 

বিষয়ে কোনো প্রকার জ্ঞান নাই বলিলে চলে। : এ ছাড়া আরও কতক" 

গুলি বাঁধা আছে। (১) ফুঁকে কাচের কাজের জন্য লক্ষ লোকের একান্ত 

অভাব; যাহার! কাজ করে তাহারা ভাল করিয়৷ জানে না। তৰে 

আশা করা যায় এ অন্থবিধা বেশী দিন থাকিবে না। কাচের কাজের 

মধ্যে অনেক জিনিষ ব্যবসারী ছাড়া আর কেহ জানে না। বিদেশে এই 

মকল কারখানায় প্রবেশ লাভ করা ছুঃসাধা ব্যাপার ও মেখান হইতে কিছু 

শিখিয়৷ আদা অসম্ভব । (২) শিল্প-কেব্ুগুলিতে কয়ল! লইয়া বাইতে 

যে পরিমাণ খরচ পড়ে তাহাতে ব্যবসায় পোষায় না। (৩) জীগানের 

সহিত গ্রতিযোগীত| | 



৪৮৮ ভারত-পরিচয় 

তারতে কাঁচের আমদানী 

মূল্য (লক্ষ টাকা) 

সামগ্রী 
১৯১৩-১৪ | ১৯১৬-১৭ ১৯১৭-১৮ 

টাকা ; টাকা ; লক্ষ টাকা 
ট্ড়ি ৃ ৮৪ ৮৩ ৩৫ 

পু'খি বুটামু্ত ২৪ ২১ ২৪ 

শার্শি, চাদর ২২ | ২৮ ২৩ 

ঘাতিদান, চিমনী ১৭ ১১. ১৮ 

বোতল, শিশি | ১৪ ১৬. 

সোডারবোতল.  ** ] ৯ ” 
বাঁনন পত্র, ইত্যাদি ৮ ধ | ১৩ 

বিবিধ | ূ ১৯ ১৫. |; ১৫ 



কার়বারে মূলধন ৪৮৯ 

১৯১৩ মালে যুদ্ধের পূর্বে ভারতে নিয়লিখিত রে ব্যবসায় ও 

শি্প-কার্্য চলিত। 

- মম্পূর্ণ ঘুরোপীয় মূলধন 
শপ উট কপ 

০ ২ ২ াপপপি কপ পপ শা সপ পাপা 

বাবমায়, শিল্প মুধন ৃ ্রমনীবি | বাৎসরিক আয় 

রেমওয় ৪৯৪ কোটি ূ ৬৪ লক্ষ রা রর বা 

টাম, হু্রেল ৭ কোটি ॥ 1 

গাটের কল ূ ১১৬ লক্ষ ২ লক্ষ ১৬হাঁ, ২ কোটি 

সোণার খনি 8১৫ ূ ক ও কোটি ৪ লক্ষ 

পশমের কল |:৪* ূ ৪৪৫৩ ৬১ লক্ষ 

কাগজের কল | +১ লক্ষ ওছাজার ূ 8৬১৯ ৮* পন 

মাদক জ্ব্য ২১, ১৩২৮ 

7 পপ সি সপ তি পপি এল তত ০পশ ১১২০০০০০৯৮0 পক লিগা পি 



৪৯০ ভারত-পরিচয় 

অধিকাংশ যুরোগীয় মূলধন 

করলার খনি ৭ কোটি ৬ লক্ষ | ১ লক্ষ ৪৫ হাঃ; ৫ কেটি ৭৪ লক্ষ 

পেটোলিয়ম ্ ৯,১৮০ ১ কোটি ৫, লক্ষ 

চবাগাঁন | ২৮ কোটি ৬,৬*, হাঃ 1 ৩০ কো ৭* লল পাউও 
ৃ এ 

ব্যাঙ্ক__ র | র | | 

১২ বাঙ্ক : বিদেশে ৃ র ূ 

প্রধান আপিন 1৫৬ কোট ূ 

৩ প্রেসিডিঙ্সি ব্যাঙ্ক ও | ূ 

১৫টি চোঁথ ব্যাঙ্ক র ১৬ কোটি ৬৮ লগ ৰ 

ধানের কল | 8৫* লক্ষ ূ ২২১৯৯ ূ 

কাঠের কারখাঁন। ূ ৫৫ লক্ষ ূ ১১,১২১ ূ 
| 

ময়দ।/র কল ূ ২ | | 
| [ 

চিনির কারখান। ূ ১ কোট ৪* লক্ষ | চা ূ 

লৌহ তামার কারখান; ১৭,৬২২ (9) 

নীলের কারথান। | ত৮,৫*৭ হনার 
বনের টি টিটি রানার 

প্রধানতঃ দেশীয় মূলধন 

১৯১৩ রা মূলধন ূ শ্রমজীবি 

স্থৃতা ও কাপড়ের কল ২১ কোটি | ২৪৪,৯০৯ 

বরফের কল ২৯ লক্ষ 

তুলা বাছ! € চাপার কল ৩ কোটি ১ লক্ষ 

ছাঁপাথান! ২৭)৮৮৬ 



খা সংখ্যা! সং 
জিয়ারত রর | 

| 

১৮৯৭ 1] ১৭৩ ৪০,৬৫০ | ৩৭ 
১ এ | র 
১৯০১ র ১৯৩: ৫০১০৬ 1 ৪১ 

১৯০৫ 1 ১৯৭ ৫১,৬৩ ! ৪৪ 

এ আন্দোলনে । তত্র 

১৯০৬ | ২১৭ ৫২১৭৯ : ৫২ 
] 

১৯১৪ ২৭১ ৬৭১৭৮ ৰ ১০৪ 

যুদ্ধের | পূর্বের | অবস্থা 
১৯১৭ | ২৬৩1 ৬৭,৩৮ ১৪১৪, রঃ 

শ্রমজীবি 

--শশিশাাীীা্ীীর্ঘাশীশিশি। 

পরিমাণ | সত! | 
রে 

৪৫,৫৩ : 

ব্য | 
ৃ 

৭০১৮২ | | 1 
ৰ 

৭৬১৯৩ 1৬৬১০৫১৭৫, 

গজ 
শপপাশীীশিশি 

তুলার উৎপন্ন | উৎপন্ন ূ মূলধন সরকারী 

কাপড় | বাণিজ্য শুন্ধ 

ূ ৫ ১২১১৪০০ ৪ 

ঃ কো ১৮৩১ ১৯ 

| ২৭১৯০) 
| প্র 

৩৮১১৪১০৪, ২৯৮২১ ০; 

১৬১৪১,২৬ ৫৬১৭৭, *** 

গজ ূ 
১৯১,২১১ রি কো | ৮১১৮৪, :* 

. 

১1৪) ১82 804৬ . 

₹€৪ 



১৫) পাটের কলের হিসাব 

হি পন | | বস্তা প্রতি বধ্পরের | কলের সংখ্যা | মূলধন লোক তাত চরকা 

১৮৮৬০-_-১৮৮৪ | ২১ (১০৯) ২৭০, (১০০) ৩৮১৮০০(১০০) ৫,৫০৩ (১০০) | ৮৮,০০৩ (১৯)! ২৩1 রর 

১৮৯০-_-৯৪ ২৬ (১২৪) ূ ৪,০২, (১৪৯) | ৬৪,৩৯০ (১৬৬) | ৮,৩০০ (১৫১) | ১৭২ টিকিট ৩২1৯ পু 
রি তু [ রর 

১৯০০.--:১৯৯৪ | ৩৩ (১৭১) | ৬১৮৯১ (২৫১) 1৯, ১৪ ১৬ ১৬,২০৪ (২৯৫) ৩৩৪ :৬*০(৩৮০)। শ৩২./৭ 

১১১৫০, (৪২৫) ২, ১৬,৪০৩ | ৩৩,১০০ (৬০২) | ৬৮২ ,**০৭৬) | ৪১/০ 

১৩,৩০৯, (৪৮৬) ৰং ১৬,৩০০ ডি ৩৬,০০৯ (৫০০) | ৭৪৪০০০(৮৪৬) | ৭৬৪০৯ 

3 ৰ | 
১৯১৮ 

|
 

ূ
 

ূ | ূ ্ ূ
 

১৯১০-১১ ৫৮ (২৭৬) 

২২০ পি ১৯১৩---১৪ ৬৪ (৩৯৫) 



পাট রপ্তামী ৪৯৩ 

পাট রপ্তানী 
পেল সপাপপা 

১৯১৬--১৭ | ১৯১৭--১৮ | ১৯১১-১৯ 

লক্ষ টাকা ; লক্ষটাক। | লক্ষটাকা 

কাচা পাট ূ ২২২৪, লক্ষ | ১৬২৯ ৬,৪৫ 

তৈয়ারী মাল; ২০২৫, »] ৪১১৬৭ ৪২,৮৪ 
ঈিশপাশিশিশিটিিশিশশিটি তি শটিিািশিশিনি। পপপসপাসপপপা পপি ---4২-এপপীশ এ শীট সত তপশিস্পীপপীপিশিল ৩ 

মোট ; ৪২,৪৫ লক্ষ | ৫৭,৯১ লক্ষ | ৪৯,২৯ লক্ষ 

পাটের কলের লাভ 
(ভারতের আয়কর ও অতিরিক্ত কর ও বিলাতে উদ্ৃপ্ত কর দিবার পর), 

০০ 

১৯১৬ 1 ১৯১৭ 

পাঃ পাঃ. পাঃ পাঃ 
- ৷ বি চিট | 

১ মোট লাভ ! ৯৮২)৬০০৩ | ৪১৮২০১০০৪ ৬,১৫৫১৪৪ ০ 8,8৪৭,০০০ 

বিড 1 ১৫৯১০০০ ১৫৪,১০৪ ১৪২,৯৯৯ 

৩ ধণটি লাভ ৮২৩,১১৩ ৪,৬৬১,৩৩ ৬ ৬১১৫৫১৩৪ ৪১৩০৫১৩ *৬ 

অনুপাত | ১ ৃ ৪৮]. 48 ৪৯ 



খণি ও ধাতু 
ভারতবর্ষের প্রতি বহিশক্রর আক্রমণ ও দৃষ্টি যে এত ঘন ঘন পড়িত 

তাহার কারণ ভারতবর্ষ স্বণপ্রহথ এই প্রবাঁদটি সত্যের ও সভ্যতার সকল 
মীমানা ছাঁড়াইয়। বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকৃদের মধ্যে প্রবাদ 
ছিল ভারতবর্ষের সৌনার খনিতে পিপীলিকা রা কাজ করিত। পারন্তরাজ 

দরাযুসের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশটি প্রদেশের মধ্যে 

মিন্ধৃতীরস্থ প্রদেশ হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় 
হইত অন্ত কৌনটি হইতে সেরূপ হইত ন|। ভারতের 

প্রতি লোভ করেন নাঁই এমন সভ্য অসভ্য জাতি নাই বলিলেই হয়) 

কেহ ঝা লুষ্ঠন করিতে কেহ ব| দেশ জয় করিতে, কেহ বা কেবল মাত্র 
বাণিজ্য করিতে কেহ বা বাণিজ্য ও শীসন উভয় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 

দেশে শাস্তি স্থাপন ও মমৃদ্ধি সাধন করিতে আদিয়াছেন। 

একশত বর পূর্বেও ভারতবর্ষ খণিজ ধাতু ও ধরশবর্য্ে পৃথিবীর মধ্য 
সবশ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যে শিকল্পরাজ্যে যুগন্তর সাধিত 

হইয়াছে। শতীন্দীর মধ্যে দেশের সকল প্রকার ধাতৃশিল্প লোপ 
পাইয়াছে); আমাদের এই অধঃপতনের কারণ বাহিরের প্রতিযোগীতা ও 
মুরোগীয় রসায়ন শান্তের উন্নতি। রাসয়নিক উন্নতির সহিত মহজে ও 

স্তায় হুর সামগ্রী নির্মাণের উপায় উদ্ভাবিত হইল, ভারতে রেলপথের 
ও বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মাঁল দেশের মধ্যে 

আচীন ভারতের সহজে ও অনায়াসে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
ধাতু শিল্প। | 

ভারতবর্ষ এককালে যে ধাতু-রমায়নে যথেষ্ট উন্নতি 
লাঁত করিয়াছিল তাহার নিদর্শন মধাযুগের লৌহ সামন্রীর চিহ। প্রাীন 
দিশ্নীতে একটি লৌহ স্তত্ত আছে ;_-সেটি সহঅবর্যাধিক নির্মিত হইয়াছে 

ভারতের ধ্বধ্যের 

প্রতি লোত। 



কয়ল! ৃঁ ৪৯৫ 

কিন্তু এতকাল বাঁহিরে পড়িয়া থাক! সত্বেও তাহার গাঁয়ে মরিচা পড়ে 

নাই; এটা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এ ছাড়া ভারতের নান স্থানে 
লৌহ নির্মিত অনেক কামাঁন পাওয়া যায়। পিতল, কীসা ও তামার 

সামগ্রী এককালে ভারতে তৈয়ারী হইত; এবং সে সমস্ত চাঁদর বা পাত ও 

এদেশে প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিল্পীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। 

বর্তমানে এ সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে । আমরা এখন 
বর্তমান ভারতের খণিজ ও ধাতু শিল্পে অবস্থা কিরূপ তাহা রই আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইব । 

সমগ্র থণিজ পদার্থকে আমরা সুবিধার জন্য কয়েকটি শ্রেণীতে বিত্ত 

করিতেছি £- 

(১) অঙ্গার-জাতীয় খণিজ--কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্রাফাইট্। 

(২) খণিজ ধাতু_ম্ব্ণ। রৌপ্য, টিন তাত, জিন্ক বা 
দস্তা, শীশা, লৌহ, মাঙ্গানিস, নিকেল, আলুমিনিয়াম। 
(৩) প্রস্তর__গৃহাদি নি্মীণ করিবার উপযুক্ত পাঁথর, 

রে, চুণ, সিমেন্ট, কদম, বালি ইত্যাদি (৪) নানা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
থনিজ পদীর্ঘ, যেমন খণিজ রঙ, চীনা মাটি (৫) মণি মাঁণিক্য। 

খণিজের 

শ্রণী-বিভাগ। 

কয়লা.। 

বর্তমানে আমাদের দবণপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী কয়ল! | আমাদের 
গৃহকমে? রন্ধন শালায় যে কয়লা! নিত্য লাগে তাহ সমগ্র প্রয়োজনের 

তুলনায় সামান্তই । পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রেল, ছিমার 

প্রভৃতি যান ও অধিকাংশ কল কারখান! কয়লায় 

চলিতেছে । ভারতের কয়লা গরধানতঃ রেলওয়ে ও কলকারখানায় 

ব্যবহৃত হয়। 

কয়লার প্রয়োছন। 
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পৃথিবীতে কত কয়ল! আছে এবং ভবিষ্যতে খোঁজ খবর লইলে আরও 

কত কয়লা পাওয়৷ যাইতে পারে সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতে 
ছাঁড়েন নাই। তাহার! অনুমান করেন এখনো ৩০ 
হাজার কোটি টন্ কয়লা মঙ্ুত আছে এবং আরও 
৪ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টন্ কয়লা চেষ্টা করিলে 

গাওয়! যাইতে পারে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ কয়লা! উঠে 
তাহাতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য প্রথম। গ্রেটুবুটেন দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ 
অষ্টম । 

ভারতের ভূতত্ব অনুসারে দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর অতি প্রাচী 

দেশ। এই ভূভাগ স্তরেস্তরে গঠিত, শিলাময় ও খণিজ ধাতৃতে সমৃদ্ধ । 
_ এই ভূখণ্ডকে ভৃতক্ববিদ্গণ গণ্ডোয়ানা ক্ষেত্র বলিয়া 

থাকেন। এই গণ্োয়ান| ভূখণ্ডের অন্তর্গত পাঁচটি 

বিভাগ বঙ্গদেশেই, একটি মধাভারতে, তিনটি মধ্প্রদ্দেশে ও একটি 
হায়দ্রাবাদে আছে। 

ভারতবর্ষ খণিজ সাঁমগ্রীতে কি প্রকার সমৃদ্ধ তাহাই দেখাইবার জন্ত 
নিক্বে আমরা কয়েকটি বড় বড় খণিজ পদার্থের একটু বিস্তৃত আলোচনা 

করিলাম । ভারতের এই সকল খণি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজ-মুলধনে 
চলিতেছে ; আমাদের দেশে ধনী লোকের অভাব নাই, অথচ দেশে মূলধন 
তুলিয়া খণিগুলিতে খাঁটাইবার মতো উৎসাহ আমাদের নাই । অন্ুবিধা 
যতই থাকুক আমরা যদ্দি বুঝিতাম যে দেশের খণিজ সামগ্রী আমরা 

তুলিয়া বিক্রয় করিলেই দ্বেশের মঙ্গল তবে সকল প্রকার জড়তা দর 
করিভীম। 

বাংলাদেশের কয়লার খণি রাণীগঞ্জ হইতে আরস্ত; কলিকাতা হইতে 

পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যেই এখানকার খণিগুলি পড়ে । 

এখানকার কয়লা শতীব্দীকাল ব্যবহৃত হইতেছে 

পৃথিবীর মজুত 

ূ কয়ল।। 

গণ্োয়ানী ক্ষেত্র । 

বাণীগঞ্জের কয়লা । 



কয়লা ৪৯৭ 

বটে, কিন্তু ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (ঘ. ]. 8.) এইখানে 
গ্রবেশ করিয়। কারবাঁরী ধরণে খনি চাঁলাইতে আরম্ভ করেন। মোটামুটি 
ভাবে বলা যাইতে পারে বাংলাদেশের কষ্নগাঁর খনি দামোদর নদীর 

ধারেই অবস্থিত। রাণীগঞ্জের পশ্চিমে ঝরিয়ার বিখ্যাত কয়লা-ক্সেত্র | 
ঝরিয়ার কয়লার ক্ষেত্র দৈর্য্ে ২৭ মাইল ও প্রস্থে ১* মাইল মাত্র, কিন্তু 

খুব গভীর স্তরেও কয়লা আছে জান! গিয়াছে । 

অনুমান ৫ হাজার ফিট নীচেও কয়লা আছে। 
কিন্তু বর্তমানে অতি সাঁমান্ত অংশই খোঁড়া হইয়াছে । 

এখানে ১৮টি স্তর পাঁওয়৷ গিয়াছে, স্তরগুলির গভীরতা ৫ হইতে 
৩* ফিট.) সুতরাং কফি পরিমাণ কয়লা আছে তাহা! আমরা সহজেই 
হিসাব করিতে পারি । এখানকার কয়লা খনি ১৮৯৪ সাল হইতে খোঁড়া 

সুরু হইয়াছে । ঝরিয়ার পশ্চিমে বোকারোর কয়লার খনির আয়তন 
প্রায় ২২০ বর্গ মাইল; সেখানে অনেকগুলি গভীর স্তর আছে। 'ভৃতত্ব- 

বিদ্বেরা অনুমান করেন এখানে প্রায় ১৫* কোটা 
বেোকারো ও টন্ কয়ল! মঙ্গুত আছে | হাঁজারীবাঁগ সহরে কমন 

মগ। সরবরাহের জন্ত বোকারোর কয়লার উপরিতন স্তরে 
স্থানে স্থানে কাজ স্চিত হইয়াছে । ১৯১০ সালে ৪টি কোলিয়ারীতে 

এখানে ২১৬৬ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। অল্প দিন হইল টিন 

রেলওয়ে, এবং ইষ্ট ই্ডিয়। রেলওয়ে কোম্পানীঘয়ের সমবেত চেষ্টায়, আর 

বোকারো-রামগড় কোলিয়ারী কোম্পানীর যত্বে বোকারোর কয়লার 

কাজ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৬ সালে এখানে শ্রায় ২ লক্ষ 

টন্ ও ১৯১৭ সাঁলে ৩ লক্ষ টনেরও অধিক কয়লা তোলা হইয়াছে 

হাজারীবাগ জিলার রামগড় ইলাকার প্রায় ৪, বর্গ মাইল স্থানে করলা 
আছে) কিন্তু কয়লা তত ভাল নয়। হাজারীবাগের দক্ষিণে দামোদর 

৩২ 

ঝরিয়ার 

কয়ল! খনি । 
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নদীর ধারে করণপুরা নামে একটি স্থানের ছুই 

জায়গায় কয়লা পাওয| যায়; ইহাদের মধ্যে একটি 
| ৭২ বর্ মাইল, অপরটি ৪৭২ বর্গ মাইল) সুতরাং 

নিতান্ত কম নয়। উতয়স্থানে অনুমান প্রায় ৮৮২ কোটি ৫০ লক্ষ টন্ 
কয়লা আছে। পাঁলামৌ জিলার অন্তর্গত ডালটনগঞ্জের কয়লার খনি 
৯৯১ সালে মাত্র আবিষ্কত হইয়াছে। গিরিধির কয়লার খনিগুলি খুব 
বিখযাত। এখানকার কয়লা-ক্ষেত্রের পরিমাগ ফল যদিও ১১ মাইলের 

অধিক নয় তথাচ গুণের জন্ত এখানকার কয়লার নাম 

ও দাম ছুইই অধিক | বঙ্গ-বিহারের খনি হইতে 
যে পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয় সমগ্র ভারতে তাহ! 

হয় না। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯১ ভাগ বঙ্গ-বিহাঁরের 
গণ্ডোয়ান। পর্যায়ে উত্তোলিত হয়। ১৯১৭ সালে প্রায় ১ কোঁটি ৬৫ 
ক্ষ টন্ কয়লা ব্জ-বিহারে তোল! হইয়াছে। 

'বঙ্গদেশের বাহিরে মধ্য-প্রদেশে সাঁতপুরা পাহাড়ের শাখা মহাদেও 

শৈল অঞ্চলে নরসিংহপুর, বিটাঁল ও চিন্দবরা জেলায় 

কমলা পাওয়া যায়। এ প্রদেশের মোহীপাঁনী 

কয়লার খনিতে ১৮৬২ সাল হইতে কাজ আরম্ত হয়। 

অধ্যপ্রদেশে মোহপানী, বল্নরপুর এবং পেঞ্চ ডেলীর কয়ল! খনি প্রদিদ্ধ ; 
১৯১৭ সালে এই তিন স্থানে মোট ৩ লক্ষণ ৭১ হাদার সি উৎপন্ন 

হইয়াছিল। 

. দ্বাক্ষিণাত্যে কয়ল| খুব কম পাওয়া যাঁয়। নিজামের হায়্াবাদে 

'দিঙ্গরণী কয়লা খনি ব্যতীত উল্লেখ যোগা খনি আর নাই। এই খানাঁকার 
পরিমাণ ফল ১৯ বর্গ মাইস। খনির কাঁজ ১৮৮৬ 

নালে আরম্ত হয় ; ১৯১৭ পীলে মোট ৬ লক্ষ ৮* 

হাঁজার টন্ কয়লা নঠিঘাছিল। ৫ ফিটের স্তয়ে 

করণপুধার ও 

[ কয়লাঙগেত্র। 

বঙ্গ-বিহারের 

ডি নি | 

মধ্য প্রদেশের 

কয়ল খনি। 

. হায়ত্রাবাদে 

সঙ্গীর খনি, 
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বর্তমানে কাজ হইতেছে। অন্থুমান প্রায় ৪ কোটি টন্ কয়লা সেখানে 
আছে। 

মধ্য-ভরিতের মহানদীর ধারে ধারে কয়লার খনি আছে। রেঝ! 

রাজ্যের উমরিয়া-ক্ষেত্রে ছয় স্তর কয়লা আছে। 

সন্ত দেশে! এইখানে প্রায় ২২ কোটি টন্ কয়লা আছে বলিয়া 
বোধ হয়। উমরিয়ার ক্ষেত্রে ১৯১৭ সালে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টন্ কয়ল! 
উঠিয়াছিল। গণ্ডোরানা পর্য্যার বাহিরে বরহ্মদেশ, আসাম, বেলুচিস্থান-ও 
বিকাঁনীরে কয়লার খনি আছে। 

ভারতবর্ষে কয়লার খনি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথমতঃ 

জ্বালানি কাঠের অভাব ও সহরের সংখ্যা ও আয়তনবৃদ্ধি। হইতেছে। 

দ্বিতীয়তঃ রেলপথ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
ক্যগর থণ্চ।  তৃতীয়ুতঃ ভারতীয় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কার- 

খানায় কয়লার খরচ বাঁড়িতেছে । ১৮৭৮-৮৭ সাঁলে গড়ে বাৎসরিক উৎপন্ন 

কয়লা! ৯ লক্ষ টনের অধিক'ছিল ন|; ১৯১৫ সালে কয়লা প্রায় উহার ১৭ 

গুণ অধিক | গত দশ বৎদরে এই বৃদ্ধি আরও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 

আমাদের দেশের যে কয়ল! উৎপন্ন হইতেছে তাহ! কিরূুপভাবে খরচ হয় 
তাহা! নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 
রেলওয়ে ৫১ লক্ষ টন্ পাজা পোড়ানো ১২ লক্ষ টন্ 

পাটেরকল ৮৮৬ হাঁজার টন্ জাহাজের জন্ত ৮ লক্ষ” 

কাপড়ের কল ১১ লক্ষটন্্ খনিরকাজা ১৭ লক্ষ” 
লোহার ও পিত-  ছন্তান্ত শিল্প ও গৃহাির 

লের কারখানা ১৩ লক্ষটন রন্ধন কার্য ৩৩ লক্ষ” 
কয়লা! হইতে বহুগ্রকার উপপামগ্রী (85-0০০৪) পাওয়া যাঁয়। 
রর রা _আল্কাতরা, আঁমোনিয়া, বেঞ্জন প্রভৃতি বহুবিধ 
»ত৭00011088 র | | 

সি পদার্থ সাকৃচি, বরাঁকর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে 
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হুইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষভাবে জীরমেনীতে উপ-সাম্রী প্রস্থত 

করিয়া খনিওয়াঁলারা কোটি কোটি টাক! তুলিয়। থাকে । | 
বাংলাদেশের ১৯১৭ সালে ১৫৩টি যৌথ-কোম্পানী ছিল; এবং 

তাহাদের মূলধন ছিল ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা) ইহার বিশ বংসর পূর্বে 
মূলধন ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই কয় বৎসরে এই 
ব্যবসায় কি পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহা দেখি! বিস্ময় লাঁগে। উপর্যমাক্ত 
যৌথ-কারবার বাতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তিও অনেক আছে । বর্তমানে কয়লার 

ব্যবসায় সম্পূরূগে ঘুরোপীয় বণিকদের হাঁতে না হইলেও বড় বড় তাল 

খনিগুলির মালিক তাঁহীরাই । ভারতবাসীদের খনিগুলির অধিকাংশই 

ছোঁটি ছোট পিটু বা টালু খনি । 
১৯১৭ সালে বঙ্গবিহারের গলার খনি সমূহে গড়ে প্রতিদিন ১ লক্ষ 

৪৫ হাঁজাপ করিয়া! মজুর খাঁটিত। গড়ে তাহাদের 
দিস দৈনিক আঁয়।০/১০ আনা) মাঁথা পিছু প্রত্যেক কুলী 

অরমৃত্যু। . বহসরে ১৭০ টন্ কয়লা উঠায়। আমাদের দেশের 
কুলীরা বিলাঁতের শ্রমজীবিদের তুলনীয় কম পরিশ্রম 

করিতে পারে। বিলাঁতের ছুইজন কুলী সারাদিন যেকাঁজ করে আমাদের 
পাঁচ জনে তাহ! অতি কষ্টে করে। কয়লার খনির কাঁজে মাঝে 

মাঝে আঁকম্মিক দুর্ঘটন। ঘটিয়। থাঁকে__কর্তৃপক্ষের অমনোযোগই 

অধিকাংশ স্থলে ইহাঁর জন্ত দায়ী । ১৯১৭ সালে পমগ্র ভারতে ১৭২টি 

এইরূপ আকন্মিক মৃত্যু ঘটয়াছিল। 

পেটেলিয়াম। 

পেট্রোলিয়াম এক প্রকার তৈল) ইহার যথার্থ অর্থ পাখুরী-তৈল 
কর্থাৎ যে ফোন প্রকারের তৈল মাটির মধ্য হইতে নির্গত হয় বাঁ নিষ্কাশিত 

কক ভাহাকেই এই মাধারণ নামে অভিহিত কর! হয়। পে্টোলিঘাম 
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দেখিতে একটু হল্দে, কোনো কোনো শ্রেণীর তৈল কাঁলো-বাঘামী 
ইহার উৎপত্তি কি তাহা অধিক বলা যায় না। তবে অনেকে অনুমান 

করেন যে অত্যধিক চাপে উ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থ পাতালের স্তরে স্তরে 
তৈল হইয়া গিয়াছে । মাটির মধা হইতে যে অপরিষ্কার তৈল পাওয়া 
যায় তাহাকে চোলাই করিয়৷ নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা 
শোধন ও মন্থন করিয়। বিবিধ সামগ্রী প্রস্তত হয়। এই সকল পদার্থ 

নান! নামে নানা দেশে পরিচিত। আলো জালিবার জন্য যে এক প্রকার 

লঘু তৈল ব্যবহৃত হয় আমর| তাহাকে কেরোসিন বলি। অপেক্ষাকৃত 
ভারি তৈল কলে তেল দিবার জন্ত, ঠাডার দেশে গৃহাদি উত্তপ্ত করিবার 

জন্ঠ ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় এই জাতীয় তৈলকে কেরোসিন বলে না, 
সেখানে বলে পারাফিন তৈল। পেট্রোলিয়ামের মধ্যে পারাফিন ও 

ম্ঘাপথ| নামক সহজ-দাহ ছুই প্রকার পদার্থ থাকে | বর্মার যে বাঁতিকে 

আমরা মোমবাতি বলি, বস্তুতঃ তাহার সহিত মৌমাছির মোমের সম্পর্ক 

নাই, সেগুলি পারাঁফিনের তৈয়ারী।. আমেরিকান্ তৈলে পারাফিনের 
অংশ বেশী, রুশের তৈল নাঁগথার ভাগ বেশী। পেট্রোলিয়াম বিশুদ্ধ 

“ করিলে কেরোসিন হয়। | 

১৯১৩ সালে পৃথিবীতে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন্ পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন 
হয়; ইহার মূলধন ছিল ৭৫০ কোটি টাকা । পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার 

যুক্তরাগ্যে থেত্রোনিয়াম সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়। 
১৯১৭ সাঁলে ভারতবর্ষে ২৮ কোটি ২৭ লক্ষ গ্যালন তৈল উঠিয়াছিল 

অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপন্ন তৈলের শতকরা ২ ভাগেরও 
টা পাত্াজে। 'কম। নিন ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়াম .খুব কম্ই 

 গক্টানিগম। পাওয়া যায়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ভারতের 
সীমানার বাহিরে হিমালয়ের ছুই প্রান্তে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে, 
পশ্চিমে পঞ্জাব, রেনুচিস্থান ও পারন্তে ও পূর্বে আমাম, ব্রহ্মদেশ ও সুযাজ। 
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্রসৃতি দ্বীপপুঞে। ব্রহ্মদেশে তৈল মৃত্তিকাঁর মধ্যে সঞ্চিত থাঁকিবার 

পক্ষে অনুকূল । এখাঁনে ছুই শত ফিটের মধোেই তৈল পাওয়া যায়) উপরে 

কর্মমের স্তর থাকাঁয় তৈল অপবায় হয় না। বেলুচিন্থানে মৃত্তিকা বানুময় 

বলিয়া সমস্ত তৈলই নষ্ট হইয়াছে। পঞ্জাবে রবাঁলপিগ্ডি জিলায় ১ হইতে 

২ হাজার গ্যালন কেরোসিন বৎসরে পাওয়া যায়। এই কারবার যেসাস 

টা ব্রাদার্স কর্তৃক চাঁলিত হইতেছে । আসামের 

টা তৈপ-ক্ষেত্রের কথ! ১৮৬৫ সীলে গ্রকাশিত হয়, 

পেট্রোলিয়াম খনি। কিন্তু ১৮৯৯ সালের পুর্বে সেখান হইতে তৈল 

সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। এ বংগরে আদাম- 

অযনেল কোম্পানী গঠিত হয়। সেই বংদরেই ৬ লক্ষ ২৩ হাজার গ্যালন 

তেল উঠে) যুদ্ধারস্তে ৪৭ লক্ষ ও ১৯১৭ সালে ৬০ লক্ষ গ্যালিন্ উৎপন্ন হয়। 

১৯১৬ সালে বম1-ওয়েল কোম্পানী চট্টগ্রামের নিকট ব্দরপুর নামক স্থানে 

একটি পেক্রোনিয়াম খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৯১৭ ডিগধি ও 

বদরপুর হইতে উত্তোলিত তৈলের পারমাণ মোট ৯৩ লক্ষ গ্যালন 

হইয়াছিল। 

বমণতেই ভারত সাম্রাজ্যের পেট্রোলিয়ামের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে 

ইনান্গিয়াং সর্বপেক্ষা পুরাতন ও বিখ্যাত খনি। বর্মনরা শতাধিক 

বদর এইখাঁন হইতে তৈল সংগ্রহ করিতেছিল। বৃটীশ অধিকারের পূঝে' 

বৎসরে ২৭ লক্ষ গ্যালনের অধিক তৈল এখান হইতে উৎপন্ন হইত না। 

১৮৮৭ সাল হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত্তিকা ভেদ করিয়। পেট্রোলিয়াম 

বাহির করা আরম্ভ হয়। ১৮৯১ সালে বর্মা-ওয়েল কোম্পানী 

গঠিত হয় এবং তাঁহার! এই ব্যবদায়ে কিরূগ ধনী হইয়াছে তাহা তাহাদের 

একটি ব্যয়ের উদ্বাহরণ দিলেই টলিবে। প্রথম প্রথম খনি হইতে 

পেট্রোলিয়াম তুলিয়! জালা ভরিয়া কুলীর মাথায় বা গরুর গাড়ীতে করিয়া 
এধার ধারে আনীত হইত । পরে বাশের নালাতে তৈল, ঢালিয়া দেওয়া 
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হইত ও নদীতে দেশী নৌকার উপরে জালাতে ধরা হইত। কিছুদিন 

পরে আরও নৃতন পন্থা! উদ্ভাবিত হইল। প্রকাঁও প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা -তলা 

বজরাতে বড় বড় মাটির পাত্রে তৈল ধরার ব্যবস্থা হইল। পরে ব বড় 
ইন্পাতের চৌবাচ্ছাশুদ্ গ্রামার গঠিত হইল। ১৯০৮ সাঁলে বম অয়েল: 

কোম্পানী ১ কোটি ১২২ লক্ষ টাকা ব্যর করিয়! খনি হইতে রেঙ্ুনের 
নিকটস্থ কারখানা পর্য্স্ত ২৭৫ মাইল দীর্ঘ দশ-ইঞ্চি-মোটা এক নল 

তৈয়ারী করিয়াছেন। রেঙ্চুনের তৈল. সাফ করার জারগাঁয় এই নলে 
করিয়া প্রতিদিন ৫ লক্ষ ২৭ হাঁজার গ্যালন তৈল আসে। বর্ম দেশের 

কেরোদিনের ব্যবসায় কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহ! আমরা 

উপরের উদ্বাহরণটি হইতেই বুঝিতে পারিলাঁম। ১৯০৫ সাল হইতে 
১৯১৫ সাল পর্য্স্ত ১৪ কোটি গালন্ হইতে ২৯ কোটি গ্যালন কেরোসিন 
উৎপন্ন হয়? মূলা ৮৮ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোঁটি ৬৭ লক্ষ টাকা ঈাড়া- 

ইয়াছে। আরাকানের নিকটে কতকগুলি দ্বীপে কেরোদিন আছে: 
বলিয়। বোধ হয়। আকাঁইবের সন্নিকটস্থ কয়েকট দ্বীপেও কেরোসিন 

পাওয়৷ গিয়াছে । ্ ূ 
ভারতবর্ষে কেরোসিনের ব্যবহার ক্রমেই বাঁড়িতেছে। এখন গ্রামে, 

গ্রামে মাটির-তেল ওকুপী'বা'লম্প' ডিজ, ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ম? বাতীত 
কেবলপ ভারতবর্ষেই কেরোসিনের বাবহার ১৯০১ সালে * কোটি ১* লক্ষ: 

গালন্ হইতে ১৯১১ সাঁলে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ গ্ুনন্ দীড়ায় । বম পর 

কেরোদিন-কোম্পানীর শ্রীবদ্ধির সহিত বৈদেশিক তৈলের আমদানী ্ 

হাস পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে আমদানী কেরোসিন প্রায় ৮ কোটি ৪ 

লক্ষ গ্যালন হইয়াছিল ; ১৯১১ সালে যুদ্ধের জন্ত উছ। কমিয়া ৫ কোটি ৮০. 
লক্ষ গ্যাঁলনে পরিণত হয়। কেরোসিনের দাম সেই সময়ে কি ভীষণ, 

বাডিয়াছিল তাহা আমাদের স্মরণে আছে। 

 ক্সমাদের দেশে কেরে!পিন আপিবার পৃ সর্বব্রই জালানীর জন্ত 



৫০৪ ... ভারত-পরিচয় 

নানাপ্রকার চবি ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রদীপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে 

কেরোসিন সেই স্থান পূরণ করিতেছে । পেট্রোলিয়াম বর্তমানে আমাদের 
জীবনের কত কোঠীয় প্রবেশ করিয়াছে তাহা তলাইয় দেখিলে বুঝিব যে 
আমরা এখন একেবারে পৃথিবীর নকল প্রকার ঘুর্ণীর মধ্যে গিয়া 
বসিয়াছি, ঘরের কোণ বা দেশের গণ্ডি অনেক কাল আমাদিগকে ছাঁড়িতে 

হইয়াছে। 

গ্যাসোলিন নামে এক প্রকার অত্যন্ত সহজ-দাঁহ টি পেট 

লি্লামের ভিতর হইতে পাওয়া যায়; ইহার আর 
 পানিয়ামের এক নাম পেট্রোল। পেট্রোল গ্যাসে আজকাল 
চি ) াবতীয় মোটর-গাঁড়ী, আকাশ-যান, এমন কি 

| অনেক জাহাজ ও এঞ্জিন পর্যন্ত চলিতেছে। বেঞ্জিন 

নামে একপ্রকার পদার্থ ইহা হইতে পাওয়া যায়; রবাঁর গাটাঁপাঁচ1 করিবার 
সময়ে ইহার প্রয়োজন লাগে। ভ্যাসেলিন্ পেট্রোলিয়াম হইতেই পাও 

যায়) ডাক্তারী চিকিৎসায়, কেশবিন্যাসে ইহার প্রয়োজন খুবই । এছাড়া 
একপ্রকার ধুমহীন বারুদ প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। হীগোলিন 
নামে একপ্রকার তৈল এই পেট্রোলিয়াম হইতেই পাওয়া যায়। ইহা! 
খুব সহজেই উপিয়া যায় ও কোনো স্থানকে অসাড় করিবার জন্ত ইহা 
কাজে লাগে। নাপথা পেট্রোলিয়াম হইতে পাওয়া যায়. আমরা আলো! 
জালিবার জন্ভ কেরোদিন নামে যে একপ্রকার তরল পদার্থ ব্যবহার করি 
তাহা পেট্রোলিয়ামেরই রপাস্তর। রাস্তা তৈয়ারী করিতে পীচ নাষে 
এক. প্রকার সামগ্রী ব্যবহার করা হয়; ইহাও পেট্রোলিয়াম খনিরই 
জিনিষ। গারাফিন হইতে মোম বাতি প্রস্তুত হয়। দিয়াশলাইএর 
কাঁটিকে সহজদাহ করিবার জন্ত ইহা গারাফিনে ডুবাইয়া রাখা হয়। 
নাঁনা শিল্পের বিচিত্র ব্যবহারে পারাফিন লাগে । মৃত্তিকার এই ধরধর্যর 

হইতে ভারতবাসীর! বঞ্চিত হয়. নাই, কিন্তু বিার অভাবে বুদ্ধি 



লৌহ ৫৯৫ 

অভাবে, চেষ্টার অভাবে এই বিপুল ধশ্বর্ধ্যের অধিকারী সে হইতে 
পারে নাই। প্রায় ছুইশত প্রকারের উপসাঘগ্রী প্রস্থত হয়। | 

কয়লা ও পেট্রোলিগাম তিন্ন অঙ্গার জাতীয় আরও ছুইটি পদার্থ 

ভারতে পাওয়া যাঁয়। ব্রহ্মদেশে 42016] অতি 

সীমান্ত পরিমাণে পাওয়। গেলেও তাহার দাম বেশ 

যথেষ্ট পাওয়। যায়। গ্রাফাইট ভারতের নান! স্থানে 

পাওয়া যায়। আমরা! যাকে লেডপেনম্সিল বলি বস্ততঃ তাহার সহিত 

শীশার সম্পর্ক বড়ই কম। পেন্সিল গ্রাফাইট হইতে হয়। দাঁক্ষিণাত্যে 

ত্রিবনকুর রাজ্য ব্যতীত আর কোথায়ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিনা 

সে বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন । 

লৌহ । 

' ভারতবর্ষে বনু প্রকার ধাতু-চুর (০%%) প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত 

অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই এই লব ধাতু চুর হইতে 

খাতু নিষ্কাশিত হয় ন]। ধাতুচুর বিদেশে চালান হইয়া যায়। 
চালান হয়! যাইবার প্রধান কারণ এদেশে ধাতু-রসায়ন সম্বন্ধে লোকের 

অজ্ঞতা খুব অধিক। খাঁদসমেত ধাতু চুর পাঠাইতে 
আমাদের অনেক জাহাজ ভাড়া পড়িয়৷ যায়? তা 

ছাঁড়। বিদেশে তদ্দেশীয় বাজার দরে জিনিষ বিক্রয় 

করিতে হয়। তাহা ব্যতীত কীঁচ৷ মালের দর শিল্পকারদের মর্জির উপর 

নি্র করে। আমাদের দেশের খনিজ-শিল্পের উন্নতির অন্তরায় রসায়ন 

বিস্তার সহিত খনিন্ধ বিজ্ঞানের যোগের অভাব। উপন্সামগ্রী প্রস্তুত 

প্রণালী ( (85-019909). আমাদের দেশে নৃতন। আমরা এক্ষণে ভারতের 

প্রধান প্রধান খনিজ-ধাতুগুলিয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। 

আ।গ্থের ও 

শ্রাফাইট। 

ধাতুচুর ও 

বৈদেশিক শিল্প । 



৫০৬ ভারত-পরিচয় 

লৌহের ব্যবহার ভারতবর্ষে কতকাল হইতে চলিতেছে তাহার সঠিক 

ইতিহাঁস পণ্ডিতগণ দিতে অসমর্থ। প্রাচীনকালের লৌহ-সামগ্রী দেখিয়া! 
মনে হয় এ শিল্প দেশময় এককালে বিস্তৃত ছিল। যুরোপীয় বাণিজ্যের 
প্রতিযোগীতায় দেশীয় অন্যান্ত শিল্পের সহিত লৌহ-শিক্পও লোপ পাইল। 

কলের কাছে বাহুর কাঁজ টিকিল না। ঘুরোপী্ন পন্তি অনুপারে লৌহ 

্রস্থত কেবলমাত্র বঙ্গ-বিহারে হইতেছে । বরাকরের নিকট একটি 
বিলাতী কোম্পানী লৌহ নির্মাণের কারখানা স্থাপন 
করে। এইখানে কুল! ও লৌহচুর প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া ধায়; ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট নামে ছুই 

শ্রেণীর পাথরে লৌহচুর প্রচুর পরিমাণে থ|কে ; এই পাথর মানভূম ও 

সিংহভূম্ঃজেলায় পাওয়া যায় বলিয়৷ বরাকর কোম্পানী এখন লৌহচুর 
সেইখান হইতে আমদানী করিতেছেন। 

কয়লা যেমন খনি হইতে খুঁড়িয়াই সহজে ব্যবহার করা! যায়, লৌহ ও 

অন্তান্ত ধাতু সেরূপভাবে ব্যবহার করা যায় ন7। লৌহ পাথর ও মাটির 
সহিত সংমিশিত অবস্থার থাকে; আবার সকল স্থানের লৌহচুর এক 
প্রকারের ন়--কোথাও ব| লৌহের সহিত অন্ত এক প্রকারে ধাতু কখনে। 
বা একাধিক জাতীয় ধাতু মিশ্রিত থাকে । এই লৌহচুর গলাইয়া 

টা ফেলিলে যে লৌহ পাঁওয়! যাঁয় তাহাঁকে ঢালাই লোহা 

পেট। লৌহা।  (৯18-179%) বলে) ইহা কখনো বিজ্ঞদ্ধ হয় ন| | 
| ইহার মধ্যে অঙ্গার, গন্ধক ও ফসফরাস থাকিয়া 

যায়। এই সব সামগ্রী থাকিয়া যায় বলিয়৷ কোনে! মঙ্জবুত কাজ এই 
শ্রেণীর লোহার দ্বারা হয় না। এইজন্য এই টাপাই-লোহা হইতে অঙ্গারের 
ভাগটি যথাসাধ্য « বাহির করিয়া ফেলা হয়। এই লোহাকে পুনরায় 

আগুনে গলিতে দি নাড়িতে থাকিলে অঙ্গারতাঁগ উপিয়া যায়। 
তখন তাহাকে পিটাইয়া চাদর, বার করিয়া ফেলা লহজ। কিন্তু এত 

বরাক.রর লোহেন 

ক'রখানা। 



লৌহ 

করিরাও ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্তুদ্ধ হয় ন|; কিয় পরিমাণে খাঁদ বা ছাই 

ইহার ভিতর ভিতর থাকিয়া ঘায়। পেটা-লোহা ঢালাইএর চেয়ে অনেক 

অংশে মজবুত হয় বটে কিন্তু 'ঘথেষ্ট শক্ত হয় না। অক্-শস্ম, ছুরি-কীচি 
প্রভৃতি সামগ্রী নিদগণের জন্য যে লোহার প্রয়োজন তাহা একই কালে 
কঠিন ও নমনীয় হওয়া চাই। এবং এই সকল কার্ধ্যের জন্ত লোহাকে 

ইম্পাতে পরিণত করিতে হয়। সাধারণ ইস্পাত মশ্পূর্ণরূপে খাদ হইতে 
মুক্ত নয় ও শতকরা '৩ হইতে ২ ভাগ পর্যন্ত অঙ্গার থাঁকিয়! যাঁয়। 

পাথুরে-কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাঁওয়! যাইবার পূর্বে লৌহের কাঁর- 
খানায় কাঠের আগুন বাবহৃত হইত। যুরোপে বিংশ শতাব্দীতেও 

রুশিয়। ও সুইডেনের লোহার কাজে কাঠ পোড়ানে। হয়। অনেকে 

অনুমান করেন সেই জন্তই সুইডিশ লোহা এত শক্ত । পাথুরে কয়লার 

মধো গন্ধক থাকায় লোহা খারাপ হয়; সেইপরন্য আজকাল লোহার, 

কারখানায় পোড়! কয়লা ব্যবহৃত হয । * আমেরিকার কোথাও কোথাও 

পেট্রোলিয়াম এবং ভূগর্ভাস্ত গ্যাসের সাহায্যে লোহ! গলানো হয়। 
আমদের দেশে পেট্রোলিরাম সম্ত। নয় ও গ্যাস পাওয়া যায় না। লৌহ- 

চুর গলাইবাঁর জন্য কেবলমাত্র কয়লারই প্রয়োজন হয় না; কিছু চুণ বাঁ 
চণে'পাথর আগুনের মধ্যে লৌহ্চুরের মহিত ফেলিয়া দিতে হয়। তকে, 

লাল হেমটাইট্ নাঁমে যে লৌহচুর পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫ 
হইতে ** ভাগ পর্যান্ত খাঁটি লৌহ থাকায় চুণের প্রয়োজন হয়না । 

আগুনের চুল্লার মধ্যে গোড়াকয়ল! ও লোহাচুর দিয়া হাওয়া দেওয়ার. 
প্রয়োজন হঘ। আমাদের বাড়ীর উনানেও হাঁওয়া না দিয়া তল! বন্ধ 

সপ পলাশ পপর ত ০ পশিপপীশপালপপগ পাপা কপ পোপ শিপ পপ পাপা পপ ০০১০৯ 

* লোহার কোম্পানীর! কীচ। কয়লা কিনিয়! তাহা পোড়াইয়া লয়। কাচা 

পরখুরে কয়ল!র ধেশয়া চোলাই করিয়। আল.কাত্র! রি আজ কাল টি 

এই ধোয়ার মন্থর করিতেছে । | | 



৫০৮ | ভাঁরত-্পরিচয় 

করিয়া দিলে আগুন নিবিয়া যাঁয়। এক্ষণে এই সব 
29০৯ চক্বীতে হাওয়া প্রবেশ করাইবার পূর্বে ইহাকে গরম 

করিয়া দিতে পারিলে তাপ বৃদ্ধি পায়, লোহ1ও সহজে 

গলে। কোনো কোনো উৎকষ্ট চূল্লীতে হাওয়ার তাঁপ ৮** ডিগ্রি হইতে 
১২৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত দেওয়া! হয়। এই শ্রেণীর চুল্লীকে গরম-হীওয়ার চুষ্লী 
বা! [7০$ 0189৮ 8'/:006 বলে । পূর্বে যেখানে এক টন্ (২৭০ মণ) 

লোহা তৈয়ারী করিতে ছয় টন্ কয়লা! লাগিত এই চুলীর সাহায্যে সেখানে 
মাত্র ছই টন্ লাগে। গরম-হাওয়ার চুল্লীর মধ্যে যে গ্যাস্ উৎপন্ন হয় 
তাহাও নষ্ট হয় না_অন্তান্তি এঞ্জিন চালাইতে কাজে লাগে। বর্তমানে 

ইলেকৃট্রিসিটি কোথাও কোথাও লোহা গলাইবার অন্ত ব্যবহ্বত হইতেছে। 
বর্তমানে বেসেমার-প্রণালী অনুসারে লৌহ পরিষ্কার করিবার প্রথা 

সব্ত প্রচলিত হইতেছে । হেন্রী বেসমার এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন 
বলিয়৷ তাহারাই নামানুসারে 1399867791 966] 

বলে, কিন্তু মিঃ মুসেট ইহার ধর্থার্থ উন্নতি করেন। 

এই পদ্ধতি অনুসারে গলিত ঢালাই :212) লোহাকে একটি পাত্রে প্রথমে 

লইয়া ঘাওয়৷ হয়; এই পাত্রের গায়ে এক প্রকাঁর বেলে পাঁথর গু'ড়ার 

প্রলেপ দেওয়৷ হয়। গরমে উহা পাত্রের গায়ে লাগিয়া! যায়; ইহা সহজে 

ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না। এই পাত্রের নীচে কতক ছিদ্র আছে, এবং 

তলদেশ দিয়া'ঠাঁ! হাওয়! এমনি প্রচগুবেগে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে 

থাকে যে গলিত লোহা ছিদ্র দিয়। গলিয়া পড়িবাঁর অবসর পায় না । এই 
বাষু লৌহের মধ্যস্থিত অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়! দেয় । এতদুর- হইলে 

পাত্রটকে কাঁৎ করিয়! প্রয়োজন মত অঙ্গার মিশ্রিত করা হয়। কিন্ত 

এই শ্রেণীর ইন্পাত ক্ষণভঙ্ষুর হয় বলিয়! মিঃ মুস্টে হ্যাঙ্গানিস্ নামে 
ধাতু ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়! এই ইস্পাতের উক্ত দোষ দূর করিয়। দেন 

আর একটি প্রণালীকে বলে খোলা! চুলী-প্রথ! ৷ বেলেমার গ্রগালীয় 

058০1708 96০61 
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সহিত ইহার মোটামুটি সবই মেলে ) কেবল বেসেমার প্রবর্তিত বায়ু চালনার 
প্রথা সিমেন্দমার্টিন প্রথাঁতে নাই। ইহাতে খোল! উনানের চারিদিক 

হইতে বায়ু আসিয়! অঙ্গার দূর করিয়! দেয়। 
কিছুকাল হইতে নানাপ্রকার ধাতুর সহিত লৌহ মিশ্রিত করিয়া 

নৃতন নৃতন গুপ-সম্পন্ন ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে । নিকেল-ইম্পাতে 
প্রায় তিন ভাগ নিকেল থাকে। ইহা সাধারণ 

ইম্পাত হইতে অনেক শক্ত । ইন্পীতভের সহিত 

্যাঙ্গানিস্ নামে এক প্রকার ধাতু শত করা ১২ হইতে ১৪ ভাগ মিশ্রিত 

করিলে ম্াঙ্গানিস্ ই্পাত হয়। এই ইস্পাত এমন কঠিন যে সাধারণ 
যন্ত্রে ইহাঁকে কাটা যায় না, সাঁধারণ অস্ত্র ইহাকে ভেদ করিতে পাঁরে 
না। ক্রোম-ইন্পাতে ক্রোমিয়াম নামে এক প্রকার ধাতু শত করা ছুই 
ভাগ মিশানে! হয়। এই ইম্পাঁতও খুব শক্ত) লৌহাঁদি ভেদ করিবার 
জন্ত যে সব অস্ত্র হয়, এই ক্রোমিয়াম ইস্প|তেই তাঁহা গঠিত । আর এক 
গ্রকার ইন্পাতকে টা্গস্টেন্ ইল্পাঁত বলে। ৭৫০ ডিগ্রি তাপেও ইহা 

নরম হয় না) সেই জন্য লেদ্ প্রভৃতির মন্ যাহাতে অবিরত ঘধণে তাপ 

স্থজিত হয়-_সেগুলি টাঙ্গাস্টেন্ ইম্পাত দিয়! নিমিত হয়। 

ভারতবর্ষে বর্তমানে এই সকল উপায়ে লৌহ প্রস্তত করিবার চেষ্টা 

চলিতেছে বলিয়া! আমর! একটু বিশদভাবে জিনিষগুলি বুঝাইতে চেষ্টা 

করিয়াছি । তাতা কোম্পানীর লৌহ ও ইম্পাতের কারথাঁনা এখন 

কেবল ভারতে নয়, ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধোও নাম করিতেছে। 
বোস্বাইএর পার্শী তাতা পরিবার বছ দিন হইত্তে বিখ্যাত। এই কোম্প!- 
নীর কাজ আরন্তের পূর্বে তাহারা যুরোপ ও আযেরিক] হুইতে বিশেষজ্ঞ- 
ঘের আনাইয়া ভারতবর্ষে লৌহ ও ইম্পাত কাঁরখনি! খুলিবার সকল 
প্রকার স্বিধা অস্থবিধাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া! বিচার করিয়াছিলেন। 

প্রান্ম ৫২ লক্ষ টাক তাঁহারা এই তথ্য অনুসন্ধানেই ব্যয় করিয়াছিলেন । 

নানাশ্রেণীর ইম্পাত 



৫১৪ ভারত-পরিচয় 

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উপর কালামাটি গ্েশন হইতে ছুই মাইল 
দূরে মিংহভূম জেলায় সাকৃচি নামে একট স্থান আছে বর্তমানে এই 
স্থানটির নাম জাম্শেদজী তাতার নামানুসারে জাম্শেদপুর নাম 
ইয়ছে। সাঁকৃচির নিকটেই লৌহচুর পাঁওয়! ঘাঁয় এবং কয়লার 
খনিও এখান হইতে অধিক দূরে নয়। এ ছাড়া তাতা৷ কোম্পানী 
মৌরতঞ্জ রাজ্যে ও রাজপুর জেলার ছুইটি স্থানের লৌহচুরপূর্ণ 
পাহাড়ের পত্তনি লইয়াছেন। ' মৌর্তঞ্জের পাহাড়ের নীচু থ|ক- 
গুলিতেই অনুমান ৭ লক্ষ টন্ প্রস্তর আঁছে। রাসারনিক পরীক্ষার 
দ্বারা জানা গিয়াছে এখানকাঁর পাথরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ 

ভাগ লোহা আছে। প্রতি বংসর ছুই লক্ষ টন্ করিয়া পাথর 

কোম্পানী লইয়া থাকেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর টন্ প্রতি দশ পয়সা করিয়া 
দিতে হইবে ও ত্রিশ বসর পরে পাঁচ আনা করিয়া টন্-করা খাঁজন! দিতে 
ভইবে। সাকৃচি হইতে এই থনি ৪ মাইল দূরে এবং লৌহচুরের দাম 
আনিবার খরচ সমস্ত বাবদ টন্ করা ২০ করিয়। পড়ে । লৌহচুর ব্যতীত 
আরও কত জিনিষের প্রয়োজন তাঁহা৷ আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি। এই সর 
জিনিষের যোগাঁড় করা সহজ ব্যাপার নহে। গাংপুর বাঁজ্যে পাঁনপোখা 

নামে এক স্থান হইতে চুণ আসে । মৈশুরে ম্যাগনেসাইট পাঁথর পাওয়। 
বায়; উহা৷ হইতে ম্যাঙ্গানিস নিফাঁশিত করা হয়। নয়টি কয়লার 
খনি হইতে কয়লা সরবরাহ হয়; প্রতি মাঁসে ৫৫,০০* টন্ কয়লা বর্তমানে 
কাজে লাগে। লৌহ গলাইবাঁর জন্য ছুইট ররাষ্টচুল্লী আছে; ইহার 
প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩৫০ টন্ লৌহ প্রতিদিন প্রস্তুত হয়। এই প্রকার 
আরও তিনটি নৃতন চূল্লী নিমিত হইতেছে । এই সকল চুল্লীর জন্ত ষে' 
পোড়া কয়ল! লাগে তা হাঁও প্রস্তত করিতে হয়। এই জন্ত ১৮০টি কাম 
রায় পাথুরে কয়লা পোঁড়ান হয়; প্রত্যেকটি কামরায় ৭ টন্ করিয়া 
কয়ল! ধরে। এই উনানগুলি রাতদিন বাঁরমাস জলিতেছে ; ইহার 
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ধেঁয় নষ্ট হয় না--আলকাঁৎরা প্রভৃতি উপসামগ্রী ( 3১-1034৮) 
তৈয়ারী হয়। কোক প্রস্তত করিবার জন্য আঁরও ২০০টি ১৩টনী উনাঁন 

তৈয়ারী হইতেছে। ইম্পাত তৈয়ারীর জন্ত চারিটি ৫* টনী ও দুইটি 
৭৫ টনী খোলা চুল্ী আছে ও এই ছয়টি ছাড়া আরও একটি খোলাচুন্ী, 
দুইটি ২৫ টনী বেসেমার চুন্লী, তিনটি বৈদ্যুতিক চুল্রী, ছুইটি ২০* টনী আর 
একপ্রকার চুল্লী এবং র্যাষ্টচল্লী হইতে গলিত লোহা আনিয়া রাখিবাঁর জন্ত 
১৩০০ টনের উপযোগী করিয়া স্থান নিখিত হইতেছে । | 

আজকাল প্রতিমীসে ১৭,*** টন্ ইন্পাত প্রস্তুত হইতেছে । রেল ও 
অন্তান্ত লোহার জিনিষ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাঁজাঁর টন্ প্রতি বসর হইতেছে । 
ভারত সরকার দশ বত্সর ধরিয়া গ্রতিবত্সর ২৫,০০০ টন্- রেল লইতে 
প্রতিশ্রুত আছেন। বর্তমানে সাঁকৃচিতে যেদকল নৃতন উদেঘোগে ইহারা 
হস্তন্গেপ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় ১২২ কোটা বায় পড়িবে। 

কোম্পানীর খাস কাঁজে বর্তমানে প্রায় ১৩,০০৮ লোক নিযুক্ত 
এ ছাঁড়াও এখানে এত প্রকীরের কলকজা আছে ও নৃত্ধন হইতেছে যে 

সবগুলির নাঁম করাও অসম্ভব । কেবল লোহার 

কাঁজ ছাঁড়াও এখানে আরও ২০ট নৃতন কারবার 
খুলিবাঁর চেষ্টা চলিতেছে । এ সব ছাঁড়া কোম্পানীর ঠিকা কাজ করিবার 
জন্ত কন্ট্রীকটারগণের অধীনে প্রায় ১৫ হীজার লোক খাটিতেছে। সাকৃ- 
চিতে. এখন প্রায় ৫৭ হাজার লোক বাঁস করিতেছে, কিন্তু জনসংখ্য| 

অচিরেই লক্ষাধিক হইবে । কোম্পানীর লোকেদের জন্য বা 
চিকিৎসালয়, শিক্ষার সুব্যবস্থা! আছে। | 

তাতাদের বিশেষ চেষ্টা ষে যথাসাধ্য বিলাতী মাঁল টিটি করছ 

দেশীয় উপকরণ দিয়া কাজ চাঁলান। সেই জন্ত. 

রি সত. ভারতের নানাস্থানে কৌথায় কিরূপ. জিনিষ -পাওয়া 
এটা যায় তাহ! অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত 

মাকৃচির জনসংখ্য। 
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আছেন। চুলীর জন্ত বিশেষ এক প্রকার ইটের প্রয়োজন; বিদেশ 

হইতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ করিয়া এই ইট আমদানী কর! হইত। 

তীহারা আশ! করিতেছেন এই ইট এই দেশেই প্রস্তত করা যাঁইবে। 
তাতা কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারী প্রায় সবই সাহেব; কিন্তু ক্রমেই 
দেশীয় লোঁকে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়! সন্মান পাইতেছে। কয়েকটি 

বাঙালী যুবক কতকগুলি বিভাগের ভার পাইয়াছেন। সম্প্রতি একটি 

টেকনিক্যাল বিগ্ভালয় এইখানে খোলা হইয়াছে। মনোনীত ছাত্রদের 

৬*২ টাক1 করিয়া মীসহার৷ দেওয়া হইবে ও তিন বৎসর পরে তাহারা 

২০০২ টাঁকা মাহিনার কাজ পাইবে। 

তাতীর লৌহ ও ইম্পাত কোম্পানী ছাড়! বরাকরের লোহার কারখান! 
আছে। ১৯১৬ স্বালে তাতা কোম্পানী ১ লক্ষ 

উৎপন্গসামগ্রী ৫২ হাজার টন্ লোহা ও ৯৩ হাজার টন্ ইন্পাত 

প্রস্তুত করিয়াছিল। বরাকর কোম্পানী যথীক্রমে ৯২ হাঁজার ও ৩০ 

হাজার টন্ উৎপন্ন করিয়াছিল । 

লৌহের সহিত ম্যাঙ্গানিসের সম্বন্ধ যে খুবই নিকট তাহা পূর্বেই 

আভাস দিরাছি। এক রুশিয় ছাড়া পৃথিবীর আর কোথায়ও এই ধাতু 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না| ম্যাজানিস মধ্য- 

্যাঙ্গানিম প্রদেশ, মাপ্রাস, মধ্য-ভারত ও মৈশূরের নানা স্থানে 
পাঁওয়! যায়। এই ধাতু ব্যতীত ভাল ইন্পাঁত হয় না সে কথা পূর্েই 

বলিয়াছি। এই জন্ত ভারতবর্ষ হুইতে প্রচুর পরিমাণে য্যাঙ্গানিস চুর 

বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে । এ ছাড়া ইহা রাসায়নিক কারখানায় 

নানা কাজে লাগে। রঙ জালাইঘ়। বা ফিকে করিবার জন্ত যে র্লীচিং 
পাউডারের অভাবে আমাদের দেশে ভাল কাগঞজ ছু হইয়া দাঁড়াইযাছে, 

সেই রীচিং সামগ্রী ম্যাঙ্গানিদ হইতে করা যায়; কীঁচ, চীনীমাঁটি র$উ 
করিতেও ইহীর প্রয়োজন হয়। এই বুল্যবান্ খনিজ যে পরিমাণে চুর 
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সমেত বিদেশে রপ্তানী হইয়! যাইতেছে তাহাতে আশঙ্ক। হয় যে ভারতের 
শিল্পের উন্নতির জন্ত যখন এই খনিজের প্রয়োজন হইবে তখন উহা অর্ধী- 
নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। গাছ কাটিয়া পুনরায় বাঁজ পুতিলে ১০1২৭ 

বৎসরে ফল পাইবার আশা করা যায়, শন্ত পুঁতিয়া তাঁল সার দিলে 
প্রতি বদর উন্নতি দেখা যায়; কিন্ত থনি হইতে ধাতু নিঃশেষিত হইলে 
তাহা পুনপ্রণপ্তির আশ! কর! বাতুলতা। * 

লৌহের সহিত ক্রোমিয়াম নামে এক প্রকার ধাতু মিশ্রিত করিলে 
খুব মজবুত ইস্পাত হয় তাহা আমরা পূর্েই বলিয়াছি। এই ক্রোমিয়ামও 

| ভারতে পাওয়া যাঁয়। মাদ্রাজের অন্তর্পত সালেমে, 
আন্দীমান ও বেলুচিস্থানে এই ধাতু পাওয়া যাঁয়। 

ছোট নাগপুরে সিংহভূম জেলায় ক্রোমিয়ামের সন্ধীন পাওয়া গিয়াছে; 
১৯১৩ সাল হইতে এখানে উক্ত ধাতু উত্তোলন কাঁধ্য চলিতেছে । এ 
বৎসরে ৮৪৮ টন্ ক্রোমিয়াম ওঠে; কিন্তু ১৯১৭ সালে ৩,২৬৬ টন্ উঠিয়া 
ছিল) ইহার মুল্য ৪৬ হাজার টাক! । 

পূর্ব আমর! টাঙ্গদ্টন ইম্পাতের কথা! উল্লেখ করিয়াছি । আমেরিকা 
ও অষ্ট্েলিয়াতেই টাঙ্গসেটনের প্রধান খনি। ভারতবর্ষকে প্ররূতি এই 

মূল্যবান্ ধাতুসম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। রাজপুতানা, নাগপুর 
পপ েশিপাপপাশিপপাপিশ্পাা শিশিশীপীতিপাসি 

ক্রোশির়াম 

পিপিপি পপপপাপাপপীপিপীপীপশি পিপিপি পপাীপীপিপাপাপিপা শশী শাটার শপাশিপী তপশা পিপিপি? 

*ম্যাঙ্গানিস রপ্তানীর হিসাব £-- 
১৮৯৯৮৭ হাজার টন্ ১৯১০১*৮০০ হাজার টন্ 

১১৯০০০৮১২০2 2 ১৯১১০১১৬৭৬০ ৮৮ 

১৯০৫০*২৪৭ ৮ ” ২৯১৬৯১৬৪৫৮৮ 

::১৯০৭*৯০২ ৮ ৮ ১৯১৭১১৫৯৪৭৮ £ 

১৯৩৯৭০৪২51৮ ও 
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ও সিংহভূমে এই ধাতু পাওয়| যায়। এ ছাঁড়া বর্মা- 
দেশে ট্যাউর নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে এই ধাতু 

পাওয়৷ যায়। টাঙ্গপটনের দাম খুব_এক টনের দাম তিন হাজার টাকা । 
গত যুদ্ধের পূর্ব্বে তারতের উৎপন্ন-টাঙ্গপ্টনের অদ্ধেকই রপ্তানী হইত। 
১৯১৭ সালে ৪৫৪২ টন্ ধাতু উঠিয়াছিল; ইহার মুল্য ৯২৩৭৪ পাউ 
বা ৯৩ লক্ষ টাকাঁর উপর। | 

দেশের প্রধান এর্ব্যয সোণারূপা ও মণি মাঁণিক্য। রৌপ্য ব্যতীত 
আর প্রায় সব প্রকারই ধাতু আমাদের দেশে পাওয়! যায়। আফ্রিকা, 

ৰ _ অদ্ট্েলিয়া, আলাস্ক। গ্রতৃতি স্থানের স্বর্থনি আবিষ্কৃত 

হইবার পুর্বে ভারতের সোণ। জগতে বিখ্যাত ছিল; 

এবং সেই কারণেই এ দেশের সোণার খ্যাতি অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়- 

ছিল। সোণা ছুই রকমের পাওয়া যায়; এক জলের সঙ্গে ধুইয়। বালির 
সঙ্গে মিসিয়। আসে, আর এক প্রকার পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় 

পাওয়া যায়। 

জলে ধুইয়৷ যে পরিমাণ সোঁণা পাওয়া যাঁয় তাহা নিতান্তই সামান্ত। 
কাশ্মীরে লক অঞ্চলে ১৯১* সালে উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ ২৩৬ আউন্স হয়, 

ইহার পরে এখানকার উৎপন্ন স্বর্ণের কোনে! পরিমাণ 

সরকারী বিভাগের গোচরীভূত হম্ব নাই। হিমালয়ের 

ভিতর হইতে স্বরণ প্রস্তরের পার দিয়! সিনধুনদ ধুইয়! আসিয়াছে, সেই জন্য 
সিন্ধুতে ও ইরাবতী ভিন্ন ইহার প্রায় অন্ত সকল শাখানদীতেই সোণার 
চুর পাওয়া যায়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সাল পর্যান্ত ৫ বৎসর পঞ্জাব 
প্রদেশে নদীসৈকতে ৬৭৬ আউন্স স্বর্ণ পাওয়া যায় । 

ছোটনাগপুর এবং মধ্য প্রদেশের পূর্বদিকে অনেকগুলি স্থানে সোণা 

পাওয়৷ যায়) ইহার মধ্যে মিংহভূম জিলায় বৎসরে প্রায় ২% হাজার 
আউন্স সোণ! উৎপয় হয়। উত্তর আসামের ডিছং নদীর সোণা বহুকাল 

টালনটন ব। ওলক্র।ম 

নদীজলে স্বর্ণচুর 
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হইতে প্রসিদ্ধ । শোনা যায় ইংরাজ-অধিকারের পূর্বে আসামের স্বর্ণকার- 
দের নিকট হইতে "২ লক্ষ টাকা খাজনা! আদায় হইত। এই সৌঁণ! 
উত্তর ব্রহ্মপুত্রের উভর পার্শস্থ স্বর্ণপ্রস্তর ভেদ করিয়া আঁসিতেছে। 
তিব্বতেও সৌণার খনি আছে; সেখান হইতে স্বর্ণচুর আসে । ব্রহ্মদেশের 
ইরাবতী নদীতে বহুকাল হইতে সণ! পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল 
হইতে বর্মনরা নদীতে লোগা সংগ্রহ করিত। ইহাদের সৌণা-সংগ্রহের 

উপায় বড় অদ্ভূত ছিল; জলের মধ্যে চামড়া খেটা দিয়া টানিয়া পাত 
থাকে) লোমের দিকটা উপরে থাকে বলিয়া স্বর্চুর তাহাতে লাগিয়া 
যায়। পরে ইহা উঠাইয়৷ রোদ্রে শুকাইয়! ঝাঁড়িলেই দোণার গুড়া 
পড়িয়। যায়। 

জেতে ছাড়া৷ খনিতে প্রচুর পরিমাণে সৌণ! দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়। 
প্রাচীনকাঁলে ধারবার ও নিজামের হাদ্রাবাদ প্রদেশে 
সৌগার খনি ছিল; সে সকলের চিহ্ব এখনো! বিদ্য- 

মান। ধাঁরবারের কেনো একটি খনিতে প্রীয় ৫০* ফিট নীচেও কাজ 

হইত। ছোটনাগপুরের নানা জায়গায় পাথর গুড়া করিবার হামাঁন- 

দিস্তা ও জাত! দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। দাক্ষিণাত্যের সব চেয়ে বড় খনি, 
মৈশুরের কোলার খনি। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন স্বর্ণের শতকরা ৯৪ 

ভাগই এই কোলার খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে । কোঁলোর 
খনি মৈশূরের রাঁজধানী বাঙ্গাল! হইতে ৬* মাইল দুরে অবস্থিত । এখান- 
কাঁর যন্ত্রপাতি বাশ্পের দ্বারা ও কাঁবেরী জলপ্রপাত-উৎপরন বৈছ্যাতের 

সাহায্যে চলে। কয়লা বঙ্গদেশ ও অস্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী হধ! 
কোঁলার স্বর্ণথনিগুলি সম্পূর্ণরূপে বুটাশ মূলধনে 

চলিতেছে। সর্বপ্রথম ১৮৮* সালে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি 

এখানকার সোণার প্রতি পড়ে, ১৮৮* হইতে ১৯০৩ পর্যন্ত অংশীমারগণ 

প্রায় ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার পাঁউও মুন পাইয়াছিলেন। কোলারের খনি 

সোণার খনি 

কোলার হ্বর্দখনি 



৫১৬ ভারত-পরিচয় । 

গুলিতে বর্তমানের উপযোগী বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সবই আছে। ১৯১৭ 

সালে কোলার সৌণার 'খনিগুলিতে ৫,৩১,৫৫৯ পাউণ্ড সোঁগ উৎপন্ন 

হয়। | 

কোলারের স্বণ্খিনির পরই হায়দ্রাবাদের টির খনি বিখ্যাত । ১৯০৩ 

সালে দেখানে কাজ আঁরস্ত হয় । ১৯১৭ সালে ওখানে ১৩,৪৬৬ আউন্স 

ন| উঠে। এছাড়। বোস্বাইএর ধারবাঁর জেলায় ও মাদ্রাসের অনন্ত- 

পুর জেলায় সৌগার খনিতে কাঁজ হর। ১৯১২ সালে ধারবারে কাজ 

বন্ধ হইয়া যায়। বর্মাতেও সোণ! পাঁওয়। ঘায়। পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশে 

কিছু কিছু সৌণা আছে এবং কাঁজও চলে। ১৯১৬ সালে সমগ্র ভারতে 

৫,৭৪,২৯৩ আউল্প স্বর্ণ উৎপন্ন হয়; কিন্তু মৈশূরে সোণী কমিতেছে 

বলিয়া ১৯১৭ সমগ্র ভারতে ৫,৩৬, ১১৮ আউন্স হইয়াছিল। ইহার 

মূল্য ৩০ লক্ষ টাকার উপর । 
টান বলিলেই আমাদের মনে হয় কেরোসিনের টান বাঁ টীনের মগ 

বা বাস্ক জাতীয় কোনো সামগ্রী। কিন্ত খনি হইতে আমর! যে জিনিষটা 

পাই সেটা মোটেই এরূপ নয়। টীন্চুর পাথরের 
সঙ্গে ও পলিমাটিতে পাওয়া থায়। টীনচুর হইতে 

টান নাঁষে এক প্রকার ধাতু পাওয়া যাঁয়। দেই ধাতু লোহাঁর চাদরের 
উপর মাখাইলে ইহাঁতে মরিচা ধরিতে পারে না। আমর! যাঁহাকে টান 

বলি তাহা যথার্থক্ূপে লোহার পাতলা চাদদর। খনিজ টান পৃথিবীর মধ্যে 
সব চেয়ে বেশী পাওয় যায় মালয় উপন্বীপে । ইহার পরেই ওলন্দজ ছীপ- 

পুগ্জ গ্রচুর টীন উৎপন্ন হয়; সেখানকার টান সবই প্রায় হল্যাণ্ডে যায় 
ও সেখান হইতে ইংল্যণ্ডে চালান হয়। তথায় বন্ুপ্রকারের জিনিষ 
তৈয়ারী হইয়! পুনরায় পূর্বদেশে ফিরিয়া আসে। ভারতের এত কাছে 

 প্র়ুর টীন, অথচ ভারতে সে শিল্প জাগ্রত হয় নাই। ভারত সাম্রাজ্যের 
অন্তত বর্ম! গ্রদেশেও টান পাওয়া যায়) তবে প্রচুর পরিমাণে নয়। 



তাত্র €১৭ 

১৯১৭ সালে সেখানকার টান ধাতু ও চুরের মুল্য ৯৪) হাজার পাঁউও 

হইয়াছিল। ইহার সমস্তই বিদেশে চালান হইয়া যায়। ভারতবর্ষের 
মধ্যে হাজারীবাগ জিলাঁর অন্তর্গত পালগঞ্জ জমিদারীতে নাকি টীন পাওয়া 
যায়। তবে সেখানে তেমন করিয়। অনুসন্ধান হয় নাই । 

আমাদের দেশে তার পবিত্র ধাতু বলিয়৷ পরিগণিত হয়। প্রাচীন 
কালের পুজার ও গৃহস্থালীয় বাঁসনপত্র অধিকাংশ স্থলে তামার হইত। 

তামা দক্ষিণ-ভারত, রাজপুতানা৷ ও হিমালয়ের 

পাদমূলে কুলু, ঘরবাঁল, নেপাল, সিকিম এবং ভূটানে 

পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের তামার মুত্তিসমৃহ বিখ্যাত। এই সব 

জিনিষ এখানে নির্মিত হইত এবৎ তাঁমাও দেশে পাওয়া যাইত। 

ছোটনাগপুরের কয়েকটি স্থানে তামার কাজ ছোট আকারে বরাবরই 
চলিয়া আসিতেছে । কয়েক বতনর হইল 0৮0০ 09৮৮০: 0920121) 

নামে একট বুরোপীয় কোম্পানী মাটাগড়া নামক স্থানে (93. মি. 10 

গালুড়ি ্রেশনের নিকটে ) বিপুল উদ্যমে তাত নিফাষণ কাধ্যে ব্যাপৃত 

হইয়াছেন। তাহারা আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক যন্াি সাহায্যে অতি 

অল্পকালের মধোই এই কাধ্যে বেশ সুফল লাভ করিয়াছেন। ১৯১৭ 

মালে এই কোম্পানী ২০,১০৮ টন তাতচুর উত্তোলন 
লিহইসে। . করিয়াছিল; ইহার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ ৬* হাজার 
তম রথনি। 

টাকা। সিংহভূম জেলায় ৭৭ মাইল একট! জায়গায় 
তামার চিহ্ন আছে। রাঁজদৌহ নামে একটি স্থানে প্রায় আড়াই ফিট, 

গভীর পর্যান্ত তাস্ুর আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে গ্রিরিধি হইতে 
বাঁর মাইল দূরে বারগণ্ডা নামক একটি স্থানে তিনশ" ফিট, মাটির নীচে 
প্রায় চৌদ্দ ফিট গভীর এক তাত্রচুরের স্তর আবিষ্ৃত হইয়াছিন। ইহার 
কাজ গিরিধিতে কিছু কালি মাত্র চলিয়াছিল। বর্তমানে গিরিধির যে 

ংশে এই কারখানার 'কাঁজ হইত তাহাকেই বারগণ্ডা বলে। 

তাম্র। 



৫১৮ ভারত-পরিচয় 

আজকাল তাম| বিদেশ হইতেই বেশীর ভাগ আমদানী হয়। বিদেশ 

হইতে আমদানী ধাতুর শতকরা ২০ ভাগ তামা । পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন 

রাজ্যই তামাতে শ্রে্ঠ। ইহার পরেই স্পেন, পটুগাল, জাপান, চিলি, 
'জীরমেনী, অষ্টেলিয়া । ইংলণে তাম। কমিয়া গিয়াছে । তামার পয়সা 

তামার বাঁসন ছাঁড়া তামা দিয়া বৈছ্যুতের তার গ্রস্ত 

হয়। পিতলের সহিত মিশাইয়৷ ভরণ করিবার 

জন্য তামার প্রয়োজন হয়। ব্োঞ্জের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে তামা থাকে । 

বর্তমানে তারতে তাঁমার থে প্রকার খরচ, বাহির হইতে এই ধাতু 

আমদানী না করিলে উপায় নাই। 

- সীসা ও রূপ! প্রায় একই জায়গায় পাওয়া যার। সীসা পাকে 
গালেনা বলে; ইহার মধ্যে সীসা ও গন্ধক প্রধানতঃ থাকে ; রূপা ইহার 

ভিতর হইতে বাহির করা হয় । ভারতের 'ভূতন্ে 
যাহাঁকে পুরাণ-পাঁথর বলে তাঁহার মধ্যে ও অন্যান্ঠ, 

প্রাচীন স্তরে গ্যালেনা” পাওয়! যায়। সেই জন্য দেশে এক সময়ে 

রৌপা পাওয়া যাইত । দেশীর কারিগরগণ ইহাঁরই ভিতর হইতে সীন! ও 

রূপ! নিষ্কীষণ করিত । 

বর্মার উত্তর পূর্বে শানরা'জ্যে সীসা রূপা ও দস্তা পরম্পরের মহিত 

মিশিত অবস্থায় পাওয়। যাঁয়। এখানে এককালে চীনাদের প্রকা 

কারবার ছিল। ইংরাঁজ বণিকেরা তাহাদের পরিত্যক্ত খাদ হইতেও 

অনেকখানি ধাতু বাহির করিয়। লইতেছে। ভারতের উৎপন্ন সমন্ত 

সীদাই ব্রদ্দদেশের শান্রাজ্যে পাওয়া যাঁয়। ১৯১৬ সালে ১৪ হাজার 

উন ও ১৯১৭ সালে ৭১ হাঁজার টন গ্যালেন। উঠিয়াছিল । ১৯১৭ সালে 

যত ধাতুচুর উঠিগ্াছিল তাহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইরা 

হইয়! যাঁয়, সামান্যই এদেশে ধাতু আকারে পরিণত করা হয়। ১৯১৭ 

সালে এদেশে প্রায় ১৭ হাজাঁর টন. সীস! প্রস্থত হইয়াছিল । ১৯১৬ 

তামার বাবহার । 

| সীল। ও রূপা । 



পাথর ও মার্বেল ৫১৯ 

সালে সীসাঁচুর হইতে ৭১৫৯,০১২ আউন্স রৌপ্য ও ১৯১৭ সালে ১৫১৮০৮- 

৫৫৭ আউন্স রৌপ্য নিষ্কাধিত হইয়াছে । সীসার ন্যায় ভারতের উৎপন্ন 

সমস্ত রৌপ্যই শান ্ টেটের বৌদউইন (13৬1%1)) খনিতে প্রস্ততহয় । 

ফারতে মুদ। ও অলঙ্কারাদির জন্য যেরূপ রৌপ্যের প্রয়োজন তাহা! বিদেশ 
হইতে আমদানী না করিলে চলিতে পারে না। রৌপ্য আমেরিকায় 

প্রচুর পরিমাণে হয়। সেইথান হইতে রৌপ্য কিনিয়৷ আমাদের সরকার 
বাঁহীছুরকে আনিতে হয়। সেখানকার বাঁজার-দর কমীবাড়ার সঙ্গে 

আমাদের বাজার-দরের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। 

আজকাল আলুমিনিয়ামের বানপত্রের খুব প্রচলন হইতেছে। ইহার 

চাদর বিদেশ হইতে আসে ও এখানকার কারখানায় নানাপ্রকার 

সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চ.ল ও বীরভূম 

প্রভৃতি জেলায় মাটির মধ্যে আলুমিনিয়াম আছে 

বলিয়। আমাঁর মনে হয়। আলুমিনিয়াম সম্তা ও মজবুত বলিয়! দিন দিন 

ইহাঁর প্রসার হইতেছে। দেশীয় রাসায়নিকগণ এদিকে দৃষ্টি দিলে 

অভাবনীয় ঘটনাও ঘটতে পারে । 

মাটির নীচে হইতে থে সকল মহা মৃল্যবান্ পদার্থ পাই তাহাই যে 

কেবল খনিজ পদীর্থ এমন নহে । পাথর, শ্রলেট, কীঞ্চর, টুণ সমস্তই 

থনিজ সামগ্রী হইলেও সেগুলি ধাতু নহে। পাথর হইতে শীল, নৌড়া, 

জখৃতা, চাঁকি, বাটি, খোর, গেলাস, ঘট প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া বাড়ী 

তৈয়ারীর বেলে ও লাল পাথর, মৃত্তি প্রভৃতি খোদাই করিবার জন্য কালে! 

| পাথর, মুলাব|ন্ কাঁধ্য করিবার জন্ত মাবে'ল পাথর 

| ব্যবহৃত হয়। এই অবই খনিতে পাঁওয়া যায়। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্যের কীর্ডিচিহন যে রহিয়াছে তাহার কারণ 

সেগুলি পাথরের তৈয়ারী। কিন্তু আজকাল বিদেশ হইতে মার্বেল পাথর 

গরুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। ইতালী স্কটল্যাণ্ডে শ্বেতপাথর 

আলুমমনিয়াম। 

পাথর ও ম।বেল। 
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পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতের মার্বেল অপেক্ষা ষে সেগুলি ভাল তাহা 

প্রমাণিত হয় নাই। বিদেশ হইতে প্রতি বদর এক মার্বেল পাঁথরই 
ছুই লক্ষ টাকার উপর আমদানী হয়; অন্যান্য শ্রেণীর পাথর ও প্রায় ছুই 
লক্ষ টাকার আমে । আমাদের দেশে রাঁজপুতনার মাঁকারাণাঁর মাবেল 

বিখ্যাত; তাজমহল প্রভৃতি মোগলদের অতুল কীর্তিগুলি সমস্তই এইখা৭- 
কার মােলই নির্মিত। বর্তমানে দিল্লীতে বড়লটি বাহাঁছরের প্রাসাদের 
মাবে'ল মাকারাণা হইতে সংগৃহীত হইতেছে । 

কেবলমাত্র প্রস্তরই গৃহাদি নির্মাণের উপকরণ নয়। চুণ ও একটি 
প্রধান উপাদান। চুণ জিনিষটা প্রাণীজ হইলেও আমরা৷ তাহাঁকে 

প্রস্তররূপেই পাই। চুণের খনি পাহাড়েই পাওয়! 
যায়। এক প্রকার পাথর গুড়াইয়! চুণ হয়। বাঁংলা- 
দেশের পূর্বদিকে থাশিয়৷ পাহাড় এই চুণেপাথর 

জাছে। ছাতক এই চুণের ব্যবসায়ের কেন্দ্র বলিয়া ইংরাজ বণিকগণ 
১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছাতিক সিলেট 

জেলায় বলিয়৷ উহা! “সিলেট, চুণ বলিয়া বিখ্যাত। জব্বলপুরের নিকট 
কাট নীতেও আর একটী চুণের পাহাড় আছে। এছাড়া ছোটনীগপুরে 
ও বীরভূম জেলায় “থুটিং বলিয়া! এক প্রকার কীকুরে পাথর পাওয়া যায়। 
সেইগুলি পুড়াইয়া চুণ পাওয়া যাঁয়। 

শ্লেটপাথরের প্রচলন ক্রমেই বাঁড়িতেছে। কার্গারা৷ জেলায়, দিল্লীর 
দক্ষিণে রেবারীতে শ্লেটের ব্যবসায় বড় করিয়া ধীদা হইয়াছে । দাক্ষি- 

পাত্যের বহুস্থানে প্লেট পাওয়া যায়; কিন্তু কোথায়ও ইহার হিসাব 

রাখা হয় না বলিয়া কি পরিমাণের ও কত মূল্যের সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহা 
বলা যায় না। | 

থনিজ রঙ ভাঁরতে যে পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা 

সেরূপ হয় নাই। জব্বলপুর জেলায় খনিজ রঙের এক কারখানায় গিরি- 

পাথুরে চুণ ও 

ঘুটিং। 



অভ্র ৫২১ 

মাটি কাঁজে লাগানো হইতেছে এবং পান্ন। রাজ্যে 
হরিদ্রা রউ প্রস্তুত হইতেছে ) কিন্তু কলিকাতায় এই 

সব রঙ বিদেশ হইতে আম্দাঁনী হয়। এ দেশের লোকে বহুকাল হইতে 
লাল, হরিদ্র৷ প্রভৃতি বিবিধ রঙ মৃত্তিকা হইতে বাহির করিয়া ব্যবহার 

করিত তাহার চিহু অজস্ত!, বাগ, রামগড় প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্রে 
এখনো দেখা যাঁয়। অজন্তা ও বাগের গুহার চিত্রগুলি খুব কম করিয়! 

বার শত বৎসরের পুরাতন, অথচ সকল প্রকার প্রারুতিক প্রতিকূলতার 

মধ্যে তাহাদের রঙ ঠিক রহিয়াছে, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এসব 

রঙ এককালে দেশেই পাওয়া ঘাইত। মধ্যযুগের রাজপুত, মোগল 

চিত্রের রঙও ভারতে প্রস্তুত হইত; দীক্ষিণাত্যে ও বর্মাতে একপ্রকার 

পাথরকে 'মাকড়া” পাথর বলে; ইহা হইতে রঙ পাওয়৷ ঘায়। মাদ্রাসের 

ত্রিচিনপল্লী জেলায়, বর্মার বহুস্থানে গিরিমাটি রউ পাওয়া যাঁয়। বৃন্দাবনে 

মথুরায়, জয়পুর, প্রভৃতি স্থানে প্রস্তর মুর্তি সমূহের উপর এক প্রকার 
কাল রঙ দিয়! চক্চকে করে। মথুরাতে লেখক সেই প্রকাঁর রঙ দিতে 

্বয়ং দেখিয়াছেন । এই বিষ্কা। ক্রমে লুপ্ত হয় আমিতেছে এবং পাঁথরের 
উপর কি করিয়া এনাঁমেল করিতে হয় তাহা দেশের লোক তুলিয়া 

যাইতেছে। 
অভ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও 

তন্জপ দেখা যায় নী । ভারতবর্ষ, কাঁণাড। ও মাকিন দেশ এই তিনটি 

স্বানই পৃথিবীর অভ্র সরবরাহ করিয়! থাকে । ইহাঁর মধ্যে ভারতবর্ষেই 
প্রায় শতকরা ৭* ভাগ উৎপন্ন ছয়। ভারতের 

অভ্রের ব্যবসায় ক্রুমেই উন্নতি লাভ করিতেছে; 

বর্তমানে এই কার্ধ্য প্রায় ১৬১*** লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের 
সর্বত্র অন্র পাওয়া যাঁয় না। হাজারীবাগ ও গয়! জেলার মধ্যে ৬০ মাইল 
দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রস্থ একটি স্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে নেলোর জিলায় 

খনি রঙ 

অভ্র 
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অভ্র পাওয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন অন্রের প্রায় শতকরা ৮ৎ ভাগই 
বিহারে খনিত হয়; প্রায় ১৫ ভাগ মান্দাজে ও অবশিষ্ট ৫ ভাগ রাজ- 

পুতনায় পাওয়া যাঁয়। 

অভ্রের খনিগুলিতে অত্যন্ত সেকেলে ধরণে কাঁজ হয়। যেখানে 

অন্র পাওয়া যাঁ় সেই স্থানটি পুকুরের মত করিয়া খুঁড়িয়া ফেলা হয়; 

কুলিরা দল বাঁধিয়। সারি দিয়া উপর হইতে নীচ পর্যন্ত দাঁড়ায় এবং 

পুক্করিণী বা খাঁদ হইতে মাট, জল ও অভ্রের চাঁপড়া তুলিতে থাকে । 

বর্ষাকালে জলের জন্য কাঁজ বন্ধ থাকে । কিন্তু এই সকল অস্ভুবিধা 

দুর করিবার জন্য ব্যবসায়ীর! চেষ্ট করিতেছে । অভ্র চিরাই করিয়। 
বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের পূর্বে জারমেনী ছিল অগ্রের প্রধান খরিদ্দার | 

১৯১৬ সালে ৪৪,৭০০ হন্দর অভ্র রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার মুলা ১৬ 
লক্ষ টাকা । ১৯১৭ সালে অভ্রের রপ্তানী আরও বুদ্ধি পা; এর সাঁলে 

৬২১৪.৪ হন্দর রপ্তানী হয়। গিরিধি 'ফাকৃনিফাড়া” ও অভ্র-চাঁলানের খুব 
বড় একটি কেন্দ্র 

আস্বেস্টস নামক আর এক প্রকার খনিজ অভ্রের স্তায়ু তাপ নিবা- 

রক। ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ইহার চাঁদর তাপ নিবারণের জন্ত প্রয়োজনে 

লাগে। করোঁগেট টানের পরিবর্তে কোথায় কোথায় 

ইহাঁর চাঁদর ছাঁদে ব্যবহৃত হয়। বিহারের সিংহ- 
ভুমে সেরাইকেলা রাজো, রাজপুতনার নেবারে, যুক্ত-প্রদেশস্থ গড়বালে। 
মৈশুরের হদ্সন জেলায়, মধা প্রদেশের ভাগার জিলাঁয়, বোষ্ষাই প্রেসি- 
ডেন্সির ইদর রাজ্যে আন্বেসটস্ পাওয়া যার । আজ পর্যানস্ত ভারতে যত 

আস্বেস্টস পাওয়! গিয়াছে ত্রাহার কোনোটিই উচ্চশ্রেণীর বলিয়া বিবে. 

চিত হয় নাই। ইহাঁদের অশশ সমূহ প্রায়ই অতিশয় ভঙ্গুর বলিয়া 
বিদেশে রপ্তানীর পক্ষে অনুপযোগী । অবগ্ত আমাদের দেশে আস্বেসট- 
সের ব্যবহারোপযোগীর দ্রব্যাদির কারখাঁন! খুলিলে এই আম্বেসটনই 

আমনবেলটন 
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অনেক কাঁজে আমিতে পারে। আমরা কেবল নামমাত্র দামে উৎকৃষ্ট 

খনিজ সমুহ বিদেশে চালান দিয়া থাঁকি। অপেক্ষকিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর 

খনিজ বিদেশে চালান করিলে জাহাজ ভাঁড় দিয়া লাভের অংশে কিছুই 
থাকে না) এই কারণে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত একটু খারাপ 

শ্রেণীর ধাতুচুর বা মৃতপ্রস্তরাদি ভূগভে পড়িয়া থাকে অথবা নিতান্ত 

মাটির দরে চালান করিয়! দিই; কেননা তাহাঁর সদ্ব্যবহার করিতে আমরা 

জানিনা। আস্বেস্টসের অনেক গুণ; ইহা আগুণ-সহা, ইহার দ্বারা 

রঙ, কাগজ, পটি, দস্তানা চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ 

ইহা হইতে আরও কত জিনিষ বাহির করিতে গারেন তাহা বলা 

কঠিন। 

মগ্রক বা ম্যাগনেসাইট নামে এক প্রকার ধাতু অন্তান্ত খনিজ ধাতুর 

সহিত দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। সালেন জেল! ইহার প্রধান কেন্দ্র। 

কয়েক বৎসর হইতে ইহার খনন কাঁধর্য চলতেছে; 

নানা প্রকার রামায়নিক সামগ্রীতে ইহার প্রয়োজন 
হয়, বিশেষ ভাবে ইন্পাত প্রপ্থ:তর চুলীর জন্য যে ইট লাগে সেই ইট 
নিমণনের প্রধান উপাদান এই ম্যাগনেসাইট । সাঁকচির লোহার কার- 

খানায় প্রচুর পরিমাণে এই ইট লাগে; এই তাপসহা ইটের প্রতিথণ্ডের 
দাম এক টাকারও উপর পড়ে। আর সর্বোৎকৃষ্ট ম্যাগনেসাইট যাহ! 

চালান হুইয়া যাঁয় তাহার দাম মগকরা 81৫২ টাঁকার বেশী হয় না। 

এইরূপে দেশের মূল্যবান খনিজপমূহ মাটির দরে বিক্রয় হইয়! যাইতেছে । 
তাতা কোম্পানী বিদেশ হইতে এই ইট আমদাঁণী না করিয়া এদেশেই 
্রস্থত করিতে আন্ত করিয়াছেন। ১৯১৬ সালে ২ লক্ষ ১০ হাজার 

টাকার মাগনেসাইট উৎপন্ন হয়। . ও 

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানতঃ বিহীরেই দোর! পাওয়া যায়। এককালে 
মোর! বারুদ তৈয়ারীর একমাত্র উপাদীন ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরি- 

মাগনেনাহট 
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কাঁর অন্তর্গত চিলি দেশে সোডিয়াম নাইট্রেট নামে 

নামে এক প্রকার তলানি জমাট ( [)57081% ) 

আবিস্কৃত হওয়ায় ভারতবর্ষের এই ব্যবসায় মন্দা পড়িয়। আসিয়াছে । এক- 

কালে বুরোপের গোলাবাঁকদের এই শ্রেষ্ট উপাদান বিহার হইতেই রপ্তানী 

হইত। যুদ্ধের পূর্ব্রে ৪০1৪৫ লক্ষ টাকাঁর মূল্যের অধিক সোর! উৎপন্ন 
হইত না । যুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালে ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার মূলোর 
সৌর! উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯০১ সালের আদমস্মারীতে প্রকাশ যে 

বিহারের নুনিয়া (যাহারা সোরা! তোলে )জাতি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া 

আমিতেছিল। ১৯১১ সালেও তাহাদের অবস্থ। তদ্রপই ছিল। এই 

জাতের অবনতির কাঁরণ সরকারের তরফ হইতে এই বাবসারের প্রতি 

বথে্ট মনোযোগের অভাব । নুনিয়ারা জাতবাবসার ছাড়িয়া জমির শরণ।- 

পন্ন হইতেছে । ভারতে থে পরিমীণ সোঁরা হইত তাহার শতকরা! ৮* 

তাগই বিদেশে রপ্তানী হইত। অন্য দেশে তাহাদের যে প্রকার 

সদ্গতি হয় এ দেশেও কেন তন্রপ হইতে পারে ন! তাহাই ভাবিবার 
প্রয়োজন । 

জিপসাম্ নামে এক প্রকার খনিজ মৃত্তিকা ভারতের নান! স্থানে 

পাওয়া যায়। এই জিপসাম্ হইতে প্লাষ্টার অব প্যারীস ( 7781৬) 0 
ঢ)18) তৈয়ারী হয়। এই পদার্থে নাল প্রকার 

খেলনা, মৃত্তি, বাটি, পেয়ালা প্রতৃতি সামগ্রী নির্মিত 
হয়। কলিকাতার পটার ওয়ার্কসে ইহার খুব ব্যবহার হইতেছে। ছেটি 

নাগপুরে, সিন্ধুপ্রদেশে, কচ্ছউপদ্বীপে, পঞ্জাবের লবপ-পাহাড়ে এই মৃত্তিৎ1 
পাওয়া যায়। যোধপুরে এক জায়গায় প্রায় হাত ছুই গভীর স্থানে এই 
মৃত্তিক! প্রচুর পরিমাণে পাওয়। গিয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন 

সেখানে পূর্বে একট! লবণ সমুদ্র বা হৃদ ছিল। 

ফিট কারী এক সময়ে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইত) 

সোরা 

চানাদাটা 
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কচ্ছ রাঁজপুতানা ও পঞ্জাবের নান। স্থানে ইহার বড় 

বড় কারবার ছিল। কিন্তু বিদেশ হুইতে ইহার 

আমদানী নুরু হইলে এই বাবসাঁয় লোপ পাইল। বর্তমানে কচ্ছতে কিছু 

কিছু তৈয়ারী হয়। রঙ ও চামড়ার কাজে ফিটকারীর প্রধান ব্যবহার । 

আমাদের দেশে লবণ সমূত্র, হদ ও পাহাড় হইতে পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ লোকে যে লবণ খায় তাহা লিভারপুল 

বা এডেন হইতে আসে। সৈম্বব-লবণ পঞ্জাব ও 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে পা ওয় যায় ; এই খনিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া 

কাজ চলিতেছে এবং এখনো! বহুকাল ধরিয়া চলিলেও নিঃশেধিত হইবে 

না । ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার লবণের খনি 

বূটাশ তত্বাবধানে আদে এবং ১৮৭২ সাল হইতে বরাবর নিয়মিত কাজ 

চলিতেছে । এখানে প্রায় ৫০০ ফিট. গভীর লবণ" 

স্তর আছে; কিন্ত শেষ ২৭৫ ফিট লবণের সহিত এত 

মাটি মিশ্রিত যে তাহা কোনো কাজে লাগিবে ন|। কোহাটের সৈন্ধব- 
ক্ষেত্র আট মাইল স্থান জুড়িয়া আঁছে। ইহার গভীরতা! হাজার ফিটের 
উপর। এই দুইটি স্থান ছাড়াও সৈন্ধব লবণ পাঁওয়! যাঁয়। সৈন্ধব-লবণ 
বৎসরে ১ লক্ষ ৮* হাজার টন অর্থাৎ সমগ্র লবণের দশমাঁংশ উত্তোলিত 

হয়। 

সৈন্ধব-লবণ ব্যতীত রাজপুতানার মধ্যস্থিত সম্ধর হ্রদের লবণ উত্তর 

গশ্চিম তারতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই হ্ুদের 
পরিধি বর্ধাকীলে ৬০।৭০ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত হম কিন্তু গভীরতা কোথায় 

ছুই হাতের বেশী নয়। চারিদিকের লবণাক্ত মাটি ধুইয়া হদে জল জমিতে 
_ থাকে এবং বুষ্টির ছুই তিন মাসের (মধ্য সমন্ত হ্দের 

জল লবণাক্ত হইয়! যায়। এই হুদ কুটিশ-সরকার . 
যোধপুর ও জয়পুরের নিকট হইতে বাধিক এক লক্ষ টাকা দা ইজারা 

ফিটকারী। 

লবণ। 

সৈম্ধব লবণ । 

সম্বর হৃদের লবণ। 
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লইয়াছেন। ইহা হইতে সরকারের বাধিক লাত হয় প্রায় ৮« লক্ষ টাক] । 
এই হুদ হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন. লবণ উৎপন্ন হয়। সমস্ত 

হুদই কতকগুলি বাধ বাধিয়৷ ছোট ছোট চৌবাচ্ছার মতো করা আছে।: 
সেই ঘেরাজলের উপর সর জমিতে থাকে ) তাহাই লয় 1 শুকাইতে 
দিলেই লবণ হয়। 

সৈন্ধব ও সম্ধর হুদ ব্যতীত সমুদ্রের জল হইতে লবণ করা হয়। সমগ্র 
ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ টন্ লবণ ব্যহত হর ) ইহার মধ্যে সমুদের জল 

রৌদ্রে শুকাইয়! যে লবণ তৈয়ারী হয় উহা প্রায় 

অদ্ধেক। লবণ সরকারী সম্পত্তি বলিয়া সমুত্রের 

ধারেও দরকারী লোক ছাড়া কেহই লবণ তৈয়ারী করিতে পারে না। 

মণিমাণিক্যের জন্ত ভারতবর্ষের নাম এককালে পৃথিবীতে সুপরিচিত 

টয়া ছিল? কিন্তু বর্তমানে তাহার সেস্থান আর নাই। 
প্রাচীন হিন্দুগ্রস্থের ভারতের এশ্বর্য্ের কথা, পর্ধ্যটক- 

দের বিবরণে ভারতের গৌরবের কথা, এখন স্বপ্রের ন্যায় মিথ্যা বলিয়৷ মনে 

হয়। হীরক দক্ষিণ-তাঁরতে তিন স্থানে পাওয়া যায়, ১ম মাদ্রাসের কুডডাপ!, 

অনস্তপুর, কুরমূল, গণ্ট,র, কৃষ্ণ ও গোদাবরী জেলা, ২য়_মহানদীর অপ 
বাহিক। প্রদেশ সম্বলপুর ও চান্দ জিল1) ৩য়_মধ্য-ভারতের পান্ন৷ রাজ্য । 

ভারতে থে সব বিখাত হীরক পাওয়া গিয়াছে; 

প্রসিদ্ধ হীরক। তাহাদের কয়েকটির নাম ও ওজন প্রদত্ত হইল। 
কোহিনূর ১৮৬ কাঁরেট, গ্রেট, মোগল-_-২৮* কারেট, অরলফ.--১৯৩ 

কারেট, পিট, ৪১০ কারেট, (১ কারেট-৩২ গ্রেণ) ১ গ্রে প্রায় 

৪ মা!) পিট. হীরকের দ্বাম অনুমান ৫ কোটি টাক1। 

পদ্মরাগ মণি, নীলকাত্ত, গোমেদ মণি ও অন্যান্ট শ্রেণীর মণি ব্রদ্মদেশ, 

কারীর, ছোটনাগপুর, রাজপুতাঁনা প্রভৃতি লীনা স্থানে পাওয়। যায়। 

সামুদ্র লবণ । 
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৭. বাণিজ্য । 

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 

প্রত্যেক গ্রামেই ছুই একজন ব্যবসায়ী থাকিত; তাহারা একধারে 

মহাজনের তেজারতী কাঁজ ও ব্যবদায়ীর কেনাবেচা করিত। কয়েক 
খানি গ্রামের মাঝে একটি হাট থাকিত; সেই হাটে হাটবাঁরে বেচা কেনা 

চলিত--অধিকাঁংশ কারবার বিনিময়ে চলিত । উদ্ধত 

মাল বাহিরের ব্যবসায়ী ও ফিরিওয়ালারা সংগ্রহ 
করিয়া! লইয়া যাইত। কিন্তু পথ ঘাট ভাল ছিল না! 

বলিয়া এক গ্রামের জিনিষ সহজে অন্ত গ্রামে বা সহরে লওয়া স্থুকঠিন 
ছিল। যুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দেশে নৌতাধ্য খাল খনন 
করা হয়_-সেইজন্ত অ।ভ্যন্তর-বাঁণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। আমাদের 

দেশের প্রধান পথ নদী; নদীর ধাঁরে গঞ্জে জিনিষ পত্র গো-শকটে 

আদিত। | 

প্রাগীনকালের দ্রব্য বিনিময়ের আর একটি স্থান ছিল তীর্ঘস্থানের 
কেন্দ্রগুলি। ভারতবর্ষে অসংখ্য তীর্থস্থান আছে--ইহার কতকগুলি, 

ূ খুবই নগণ্য ও গ্রাম্য - তথা সর্বত্রই বছরে একবার 
খাণিজোর কেন্্। করিয়া মেলা হয়। এ ছাড়া হরিহরছত্রের মেনা 
বহুকাল হইতে দ্রব্য কেনাবেচার জন্ত বিখ্যাত। বড়' বড় সহর ও 

রাজধানীগুলি বাণিজ্যের ও শিল্পের কেন্দ্র ছিল। | 

এই সকল ব্যবসায় বাণিজ্য কতকগুলি বিশেষ জাতের লোকের 
হাতে গিয়া পড়িয়ছে। রাজপুতনার মাঁড়োবারীর| ভারতের সবর 
ছাইয়৷ ফেলিয়াছে, মাদ্রীজের চেটিয়, বন্বের পার্মী ও ভাটরায় উক্ত. 
প্রদেশগুলির একচেটিয়। ব্যবসায়ী মুসলমনিদের মধ্যেও ক্রমে এক এক 

গ্রাচীনকালের 

বাণিজা। 



৫২ -. ভারত-পরিচয় 

স্থানের লোকেরা বাণিজ্য বুদ্ধিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে 
বন্ধের ও গুজরাঁটের বেড়া ও খোজার! নামজাদা ব্যবসায়ী, দিল্লীর 

মুদলমানেরাও উত্তর-তারতে বিখ্যাত । 

প্রায় তিন হাজার বৎসর ভারতব্ধীয় হিন্দু বণিকেরা পূর্বগোলার্দে 

বাবদায় বাণিজ্য চালাইয়াছিল। পেণু, কান্বোড়িয়া, যবদীপ, বালি, লম্বক, 
সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাপান, সিংহলে ভারতীয় 

উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । দক্ষিণ চীন, মলয়, 
আরব, পারন্ত, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ও প্রাচীন 

জগতের বাণিজ্যের মহাকেন্দ্র আলেকজেগিয়াতে হিন্দুদের যাতায়াত 

ছিল। 

মধ্যযুগের ভারতাঁয় মুদলমানগণ বহিবণিজা বিমুখ ছিলেন ) 
সুতরাং আরবী মুসলমানগণ যুরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে থাঁকিয়া বাণিজ্যের 

মধ্যবন্তীত্ব করিয়া বিপুল অর্থ লাভ করিত। পুর্ব দ্বীপপুপ্ধ ও ভারত 
হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়! তাহারা মিশরের মধ্য দিয়! বা মেসোপটেমিয়া 

ও তুকীর ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরের কুলে গিয়া 
উপস্থিত হইত) সেখানকার বন্ধরসমূহ হইতে 

ভেনিসের বণিকেরা পুর্বদেশের জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া ঘুরোপমন্ 
প্রেরণ করিত। পঞ্চদশ খুষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য 

ইতিহাস এইরূপই চলিয়াছিল। 

ইতিমধ্যে আঁফ্রকা বেষ্টন করিয়া পর পীজের সমুদ্রপথে ভারতে 

প্রবেশ করিয়৷ আরবদের হাঁত হইতে বহিবাণিজ্য কাড়িয়া লইল। 
» হিন্দু ও মুলমান রাজগণ তাঁরতের বহিবি ণিজ্যের প্রতি তেমন 

মনোযোগ কখনো দেন নাঁই। হিন্দুরাজগণ মন্দিরনির্মাণে, বৌদ্ধ 
নৃপতিগণ স্ত,পগঠনে, মহীরাষ্্রাগণ ছুর্গনির্মাণে, মুনলমান বাদসাহগণ 
প্রীসাঁদ ও কবরগঠনে তাহাদের অর্থ সামর্থ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 

প্রাচীনকালে 
হিন্দুদের উপনিবেশ । 

মধ্যযুগের ব।ণিজা ! 



বাণিজ্য ৫২৯, 

যুরোপীয় বণিকগণই প্রথম বাঁ ণিজ্য-নগরী বাঁ ফ্যাক্টরী 
স্থাপন করেন। বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্র এই 

বাগিজ্য-নগরী ৷ গত্ত চারিশত বদর ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে গ্রীম হইতে 
সহরে বা কুটার হইতে ফাক্টরীতে ব৷ বহুজনের হাত হইতে কয়েক জনের 
ুষ্টির মধ্যে আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্তমান সভ্যতার গতি সেইদিকে । 

পটুগীজ বণিকের! অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ভারতের বাণিজ্য 

হস্তগত করে। আফ্রিকার দক্ষিণতম অস্তরীপ হইতে চীনের পুর্ব 
সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র উপকুলৈ তাহাদের ফাল্টিরী স্থাপিত হইয়াছিল। 

প্রাকৃতিক কারণের জন্ত যধ্যযুগে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই 
বাঁণিজ্োর প্রধান কেন্দ্র ছিল; ইহার অনংখ্য নদনদী বাহিয়! উত্তর 
ভারতের বাণিজ্য চলিত। চাঁটিগা, সাতগ|! মুসলমান যুগের প্রধান 
বন্দর ছিল। ক্রমে নদীর জল শুকাইতে আন্ত করিলে সাতগী বন্দরে 

বড় জাহাঁজ চল! অসম্ভব হইয়া উঠে ও গঙ্গার জলরাশি বর্তমান তাগীরথী 
দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিলে পটু গজরা হুগলীতে তাহাদের বাণিজ্যের 
কেন্ত স্থাপন করে। তাহাদের বন্দর সমূহকে বাণ্ডেল বলিত। 

পটু'গীজদের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ সকলেই 
বাণিজ্য বিস্তারের আশায় এ দেশে আদিতে লাঁগিল। এই বাণিজাজয় 
লইয়! বিবাঁদ ক্রমে দেশজয়ে পরিণত হুইল) সেসব যুদ্ধ ও বক্তপাত 
ইতিহাসের অন্তর্গত, সুতরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক | 

১৬০৭ সালে ইংরাজদের ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হুয়। তখন 
এই কোম্পানীর মূলধন ছিল মাত্র সাতলক্ষ টাক! ও অংশীদার ছিল ১২৫ 

জন। বতমরে পীঁচ ছয় খানি জাহাজ (ইহার মধ্যে 
চি ৮ ছয়শ টনী জাহাজ ছুই একখানি মাত্র থাকিত) তিন 
মাস সমুদ্র ঘুরিয়। ভারতে আদিত। তখনকার বাণিজ্যের অসংখ্য বাধা- 
ছিল; পথঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত, যুরৌপের দেশে দ্বেশে লড়াই 

বর্তম।নের বাণিজ্য। 



$৩৪ রর ভারত-পরিচয় 

_ সমুদ্রে বোম্বেটের উৎপাত; তা ছাড়া ঝড়ের তয়, ব্যাধির আক্রম্ণ। 
এত বাধাবিপত্তি সত্বেও ৭৫ বৎসর পরে এই কোম্পানীর বাণিজ্য প্রায় 

১৩ লক্ষ পাউণ্ডে দাড়ায় । জপ্তদশ শতাবী শেষ হইবার পূর্বে কোম্পা- 
 নীর অংশ্ীদারগণ শতকরা প্রায় ১৫০ হারে লাভ পাইয়াছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাঁবীর প্রথমভাগ হইতে কোম্পানীর আয়তন বাঁড়িতে লাগিল। এই 

শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে কোম্পানী ভারতের রাজনৈতিক 

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করেন এবং ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত শাসন ও 

বাণিজ্য একাধারে চালাইজেন। এই বৎসরে ফোম্পানীর একচেটিয়! 

বাণিজ্য উঠাইয়া দে ওয়! হয়--তখন নিজ কোম্পানীর মূল ধন হইয়াছিল 
২৫ লক্ষ পাউণড। এ ছাড়া বেসরকারী ইংরাজ বণিকদের মূলধন নিতান্ত 
অল্প খাটিত না। 

উনবিংশ শতাঁবীর প্রথমভাগে কোম্পানীর বাঁণিজ্য বিংশশতাব্ধীর 
প্রথমভাগের তুলনায় নিতান্ত সামান্ত ছিল। যুরোপীয় বণিকেরা তখনো 
ভেমন করিয়া! ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই; উপকূল হইতে 

অধিক দূর পর্য্যন্ত যাওয়! সে যুগে ছুঃসাধ্য ছিল) পথঘাট সাঁধারণতঃ দুর্গম 
ছিল এবং এমন কি সুগম হইলেও সেখান হইতে অধিক পরিমাণে দ্রব্য সংগ্রহ 

করিয়। আন। এবং বিলাতে চালান দিয়া দাম পোঁষানো কঠিন ছিল। 
কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাঁগে ভারতবর্ষ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী 

বিলাতে চালান যাইত। ইহাতে এ দেশীয় কাঁরিগরগণ লাতবান হইত। 
কিন্তু ইলগ্ডের মধ্যে শিল্পোযনতি আরম্ভ হইলে এ 

দেশের স্বার্থের সহিত সেদেশের স্বার্থের বিরোধ 

বাধিল । এখানকার শিল্পজাত সামগ্রী-যেমন 

রেশমের ও সুতার কাপড় চোপড় ও চিনি-_ইংলগ্ডে রপ্তানী হইত। কিন্ত 

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে নৃতন নৃততন কল ও ট্রামশক্তি আবিস্কৃত হওয়ায় প্রচুর 
পরিমাণে জিনিষ উৎপন্ন হইতে থাক্ষিল। সেই সব জিনিষ ভারতে ও 

ভারতীয় ও বিলাতী 

বাণিজ্যের প্রতযোগীত। 



বাণিজা ৫৩১ 

অন্তান্ত দেশে চালান না দ্দিলে লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য বহু 
আইন পাশ করিয়া ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী যুরৌপের বাজার 

হইতে ধীরে ধীরে অপস্থত করা হয়। ইংলগের সহিত ভারতের বস্ত্র 
ব্যবসায় লইয়৷ যে প্রতিদন্দীতা চাঁলয়ছিল তাহার ইতিহাঁস যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। (শিল্প দেখ তুলা? ) সেই ছন্দের সময়ে বিলাতের 
কলওয়ালাদের রক্ষা করিবার জন্ত যেদকল আইন পাশ করা হইয়াছিল, 

তাহার জন্য সে ঘুগের ও পরবর্তীযুগের অনেক ভদ্র ইংরাজ লঙ্জিত ও 
অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়। তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। এমন 

কি কোম্পানীর জনৈক পরিচালক এসব ব্যাপারে তাহার তীব্র ম্ত 
লিখিয়! গিয়াছেন। * 

১৮৪৬ সাঁলে ভারতে অবাধ বাঁণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হয় 'এবং ইহাঁরই 
বৎসর দশ পরে কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার পাঁলধমেন্টের 

উপর পড়ে। এতাদন এক দল বণিক রাজার নামে ভারত শাসন 

করিত এখন স্বয়ং রাজা সে ভার লইলেন। 

ভারতের বাঁণিজ্য বিস্তার আরম্ভ হয় রেলপথ নিম্মীণের সঙ্গে। 

১৮৪৬ সালে রেলপথ আরম্ত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে আট বৎ" 

সরের মধ্যে ২৭০ মাইল রেল নির্মিত হইয়াছিল । এই সামান্ত রেলপথের 

- সাহায্যেই বাণিজ্য খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তুলার রপ্তানী 
৮/০2 তিন গুণের বেশী হইয়াছিল। আমদানী সামগ্রী 

মূল্য আট বৎসরেই প্রায় ১২ কোটি পাঁউও হইতে 

২২ কোটী পাউও ধীঁড়ায়। এই কয় বৎসরেই রেলপথ যুগান্তর আনিয়া 
ছিল। যতই রেলপথ বাঁড়িতে লাগিল ততই দেশের কীচামাঁল সহজে ও 
সুলভ বন্দরে আনীত হইতে লাগিল ও বিদেশের সন্তামাল দেশময় লহজে 
বিস্তৃত হইতে লাগিল। 

* 11617) 9৮ 09০7৪ [0000041900010818 ০: [00180 30৮৫2108706 
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সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরাজ সরকার বুঝিলেন. কেবলমাত্র .রণনীতি 
ও রাজ্যরক্ষার দিক হইতেই রেলপথ নির্মীণ আশু প্রয়োজন । সেই জন্য 
ভারত-দাস্রাজা পুনরার সুস্থির হইলে রেলপথ দ্রুত নির্মিত হইতে লাগিল 
কিন্ত এই দ্রুত রেলপথ বিস্তারের আর্থিক ফল ভাল হইল না । প্রথমতঃ 

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশীদু শিল্পী ও কাঁরিকরগণ 

আমদানী বিদেশঈ-লের সহিত বাঁজারে প্রতিযোগীতায় পাঁরিয়া উঠিল 

নাঁ। অকন্মা্ৎ ঝাঁজার বিলাঁতীমালে বোঝাই হইয়। গেল। একজন 

সাহেব লেখক লিখিয়াছিলেন যদি এই রেলপথ বিস্তার ধীরে ধীরে হইত 

_-তবে হয় ত দেশীয় শিল্পীকারিকরগণ বিদেশী বণিকদের এই সহসা 

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ! করিতে পাঁরিত এবং খুরোপে যেমন ধীরে ধারে 

লোঁকে নানা কাঁজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবনধাত্রীর সঙ্কট হইতে 

উদ্ধার পাইয়াছিল এখানেও তাহা সম্ভব হইত । এ্রতদ্দিন ভারতে কৃষি ও 

ণিল্পের মধ্যে যে সামগরস্ত ছিল তাহা ধ্বংস হইল | শিল্পীর শিল্প ধ্বংস 
হওয়াতে তাহার একমাত্র গতি থাঁকিল কৃষি অবলম্বন; যাহারা জমি 

পাইল না তাহারা শ্রমজীবি হইল। 

বাঁণিজ্য-বিস্তারের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে জলপথ। ভারতবর্ষের 
জাহাজ এককালে সমুদ্পথে যাওয়াআসা করিত--যখন তাহার নিজের 

বাঁণিজ্য নিজের হাতে ছিল। ভারতবর্ষের জাহাজ ও এখানকার 

লশ্বপ্নদের অধঃপতনের ইতিহাস বড়ই শোকাঁবহ। সংক্ষেপে ভারতীয় 

সমুদ্র পথের ইতিহীস এখানে বিবুত করিলে অবান্তর 
হাল নষ্তার। হইবে না। ইস ইত্ডিয়া কোম্পানীর আসিবার পুর্বে 

ভাঁরতের বাঁণিজ্য দেশীয়দের হাঁতে ছিল এবং সমুদ্র- 

গামী জাহাজ সমূহ এদেশেই প্রস্থত হইত। ইট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী প্রথমে 

স্ুরাটে ও পরে বন্বেতে ডক্ খোলেন । এই ডকের কর্তা ছিল পার্সীরা । 
একশত বৎসর ধরিয়! তাঁহারা! এমন সুচাকুরূপে কাজ চাঁলাইয়াছিল যে 
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ইংলত্ডেও সকলে তাহাদের প্রশংসা করিতেন। এই সব দেশী জাহাজের 
গঠনপ্রণালী ও বিশেষত্বদমূহ ইংরাজ জাহাজনিম্ণতার। পরে গ্রহণ 
করেন । তখনকার ভারতীয় নৌবাহিনী বন্বেতে থাকিত। এই সব জাহাজ 

দেশেই প্রস্তুত হইত। দেশী জাহাজের উপাদান ছিল, সেুণ শাল ও শি 
কাঠ। এই সব কঠি বিলাতের ওকের চেয়ে ভাল বলিয়। সকলে বলিতেন। 

বিলাতী জাহাজ বার বছর অন্তর বদলাইতে হইত, ভারতীয় জাহাজ 

পঞ্চাশ বছরেও কিছু হইত না । অনেক সময়ে ৭৮ বার এদেশ হইতে 
বিলাত যাওয়াআসার পরেও কোম্পানী রূণবিভীগের জন্ত দেশীজাহাজ 

ক্রয় করিতেন। বন্বের জাহাঁজ তৈয়ারী করিতে 

প্রায় সিকি খরচ কম পড়িত, আর বিলাতী জাহাজ 

বার বছর অন্তর বদলাইতে হইত বলিয়। খরচ হিসাব 

মৃত চতুগ্ড ৭ পড়িত। বাংলাদেশে ঢাঁকা, দিলেট ও কলিকাতা জাহাজ 

নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। কলিকাতাঁর বন্দরে ১৭৮১ হইতে ১৮০ সাল 

রযাস্ত ৩৫ খানি জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল। ১৮০১ সাঁলে ১৯ খানি, 
১৮১৩ সাঁলে ২১ খানি জাহাজ তৈয়ারী হয়। ১৮০১ হইতে ১৮২১ সাল 

পর্য্যন্ত হুগলী নদীতে ২৩৭ খানি জাহাজ নিমিত হয়) ইহার ব্য় প্রায় 
ছুই কোটি টাকা! পড়ে এবং ইহার অধিকাংশই দেশী লোকের হাতে নানা 

উপায়ে আসিয। পড়িয়াছিল। এ ছাড়! উপকূলে বাণিজ্য নিতান্ত অল্প 

ছিল না; দেসব দেশী নৌকা বাঁ জাহাজে চলিত। বাংলাদেশের 
“দোনী' নৌকা সমুদ্রে চলাঁফের! করিত-_মাদ্রাস হইতে লবণ আনা! ছিল 
ইহার প্রধান কাজ; প্রতিমণ লবণে তাহার! ৫৫২ টাকা করিয়া পাইত। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে বিলাতে ভারতীয় জাহাজে, ভারতীয় 

সামগ্রী, ভারতীয় লম্বরদের দ্বারা চালিত হুইয়। যাইত বলিয়। কথা উঠিল। 

ভারতীয় লত্করদ্বের বিলাতে যাঁওয়া বন্ধ করিবার জন্ত বিধিমত চেষ্টা সুরু 
হইল। এদিকে ১৮৪* সাল হইতে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী এদেশে 

দেশীয় জাহাজের 

ইতিহাস। 
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জাহাজ নিম্মীণ করা একপ্রকার কমাইয়া ছিল। ভাঁরত-সাম্রজা 
পালণমেন্টের হাঁতে যাইবার ৫ বৎসর পরেই ১৮৬৩ সালে ভারতের বন্দরে 

জাহাজ তৈয়ারী একেবারে বন্ধ হইয়| গেল। | 

এই শিল্প উঠিয়া যাওয়াতে ভারতের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাঁহা 
সহজে বুঝা যায় না। ১৮৭০ সালে স্ুয়েজ খাঁল কাটা হলে যুরোপ 
হইতে ভারতে আসিবার পথ, সময় ও ব্যয় সবই কমিয়া যাঁয়। এই সময় 
হইতে ভারতের বহিব্ণণিজা আরও বাঁড়িতে লাগিল । ১৮৭১ সালে 

সবপ্রথম এদেশ হইতে খাগ্ঘশস্ত রপ্তানী হয়। প্রতি বসরই আমাদের 

আমদানী রপ্তানীর পরিমাঁণ ও মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে ৷ ইহাঁর জন্ত 
বিদেশী জাহীজি কোম্পানীদের হাঁতে বছরে প্রায় 

ভারত রিমসাদে। ত্রিশ কোটি টাকা আমরা দি থাঁকি। ইংরাজ, 
ফরাশী, জার্মান, ওলন্বাীজ, ইতালীয়, মার্কিন, জাপানী 

প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের জাহাঁজ ভারতের বন্দর হইতে যায়-_ 
কেবল যায় না ভারতের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে । পৃথিবীর সমস্ত 

জাতির সহিত আমাঁদের বাণিজ্য সম্বন্ধ - একদিকে যুরোঁপ, আফ্রিকা, 

অপরদিকে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া । ভৌগলিক দিক হইতে ভারত 

এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত যে এখান হইতে পুৰ পশ্চিমের বাণিজা সহজে 

নিয়ন্ত্রিত করা যায়। . | 

এদেশের বহির্বাণিজ্যই যে কেবল বিদশী জাহাজে চলিতেছে তাঁহা 

মহে। অন্যান্য স্ব দেশেই উপকূলের বাঁণিজো যাহাতে বাহিরের প্রতি- 

যোগীত! না থাকে সে বিষয়ে সরকার প্রায় দৃষ্টি দিয় থাকেন। আমাদের 
দেশে অবাঁধ-বাণিজা নীতি অনুসরণের ফলে এখানে শতকরা ৮৫% ভাগ: 

বাণিজ্য বিদেশী জাহাজে চলে। এমনকি ভারতের নদী পথে যেসব 
্ামার কোম্পানী আছে তাহাঁও বিদেশী. মূলধনে চলিতেছে । তাহাদের 
আয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা । ভারত হইতে প্রতি বসর ২০।২৫ হাজার 
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মুদলমান মক্কাতে হজ, করিতে ধায়__ইহীঁদের জাহাজ তাড়া বিদেশেই 
ষাঁয়। আমাদের দেশে যেসব ইংবাজ সৈন্ত থাঁকে, তাহাদের প্রায় ২৫ 

হাঁজার গড়ে ভারত হইতে প্রতি বৎসর আসে যাঁয়__ইহীদের ভাঁড়া ৫৫ 

লক্ষ টাঁকা ভাঁরতবাঁসীর! পাঁয্ না। ভারতের ডাঁক বিদেশী জাহাজ- 
কোম্পানী বহন করিয়। বছরে ৮1১০ লাখ টাঁকা পাঁয়। ভারতের সমুদ্র- 

পথে যে বাণিজ্য চলে তাহাঁর,.শতকর! একভাগও দেশী জাহাজের ভাগে 

পড়ে না । আজকাল আমাদের জীহাঁজ বলিতে খানকয়েক নৌক! 
বুঝায়। ৮* টনের কম ১৩০ খানি ৪ ২০ টনের ৭২৮০ জাহীজ যুদ্ধের পূর্বে 
আমাদের স্থল ছিল। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ ) ইহার সমুদ্র উপকূল 

৪,০০০ মাইলের উপর) অথচ জাহাজ নামের উপযুক্ত জাহাজ এক- 
খানিও এদেশে হয় ন| বা এদেশের লোকের নাই। আমাদের যে কেবল 
অর্থের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে; এই নৌবাহিনী গঠনের শিল্প 
দেশের লৌক তুলিয়াছে এবং করিবাঁর পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত 
হইতেছে । 

ভারতবর্ষের বন্দরে যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বংসর ৮1১* হাজার জাহাজ 
আনিত; ইহার মধ্যে শতকরা ৭৫ খানি ছিল ইংরাজদের। পূর্বদিকে 

জার্মানী ক্রমেই বাণিজ্য বিস্তারলাভ করিতেছিল ) 

টঃ ক সথয়েজ থাল দিয়! ইংরাঁজদের পরেই জার্মমাণ জাহাজ 
সর্ধাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যাতায়াত করিত। 

১৯১৩-১৪ সালে ৫৫৯ খানি জান্মাণ জাহাজ সুয়েজ দিয়া গিয়াছিল। 

যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষ কি দরিদ্র ! যুদ্ধের জপ্ত ভাঁরত-সাগর 
হুইতে বড় বড় জাহাজগুলি যুরোপে লইয়া হাওয়৷ হয়-এমন কি 

মেমোপটে মিয়ার জন্য নদীর ছীমারও প্রেরিত হয়। ফলে জাহাজের অভাবে 

মা বন্দরে নষ্ট হইতে লাগিল ) এক বদর পাটের দয কমিয়! কৃষকদের 
সর্বনাশ করিল, বিলাঁত হইতেও অনেক সাষগ্রীই জাহাজের অভাবে এখানে 
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আসিতে পারিতেছিল না । ইতিমধ্যে জাপান আমিয়৷ এই বহনের কার্ধ্য 

গ্রথথ করিল। যুদ্ধের পূর্বে ভীরতে ১৩, খানি জাপানী জাহাজ 

আসিয়াছিল; ১৯১৭ সালে সেই স্থানে ৪৭৭ খানি আমিল। এই উন্নতির 

কারণ জাপানী গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পুর্বে জাহাজ কোম্পানী গুলিকে 

২ কোটি টাকার উপর দানসাহাধ্য করিয়। তাহাদিগকে উৎসাহিত 
করেন। | রর 

আমাদের জাহাজ ন থাকিবার আর কট অস্থৃবিধা হইতেছে যে 

বিদেশী কোম্পানীর! যে যেমন ভাড়া বলে তাহাই আমাদের মানিয়া 

লইতে হয়। ভারত হইতে যে সব কীচা মাল যায় তাহার ভাঁড়া এক 
প্রকার; তৈয়ারী সামগ্রী যেমন তেল প্রভৃতির ভাড়া আবার এমন বেশী 

যে এদেশ হইতে সেপৰ সামগ্রী বিদেশ চালান করিয়া লাভ করা 
দুঃসাধ্য। এইসব কারণে ভারতের নিজস্ব জাহাজ থাকার নিতাস্ত 

গ্রয়োজন। ভারত সরকার এখন বুঝিয়াছেন যে ভারতের শিল্প ও 

বাণিজ্য উন্নতি করিয়া ভারতকে কেবলমাত্র পৃথিবীর বাণিজ্য-সভার 

জলবাহক ও কাষ্টচ্ছেদকের কার্যে লিপ্ত রাখিলে তাহাদেরই লোকসান; 
ভারতের শিল্পোন্নতিতে তাহাদের উন্নতি একথা এই নিদারুণ 
যুদ্ধের শিক্ষা । 

ভারতের বাণিজ্য প্রতি বৎদরই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধুদ্ধের পূর্বে 

এই বাণিঝ্যের মূল্য ছিল ৩৭৫ কোটি; যুদ্ধান্তে ১৯১৭-১৮ সালে ৪১১ 

কোটি হইয়াছিল। সোণারূপার আমদানী ৩৯ 
০ কোটি স্থানে ৪৭ কোটা টাকা হইয়াছে । কিন্তু এই 

ৃ বাণিজ্যের মূল্য অন্তান্ত দেশের তুলনায় নিতান্ত 

সামান্। এক চীন ছাড়া পৃথিবীর এমন কোনো কুসভ্য জাতি নাই যাহার 

অধিবাসীর জনপ্রতি ভাগে এত অল্প টাকা পড়ে। নিয়ে কয়েকটি দেশের 

অধিবাসীদের মাথাপিছু বাণিজ্যের অংশ প্রদত্ত হইল। 
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ইংল্যও--৩৮৬২, ফ্রান্স_২৩২২, জারমেনী--২৩০৬, 
মাকিণ ১৩৬২, ইতালী--১০৬২, জাপান--৩৯২ 

রুশিয়া ২৫২ ভারতবর্ষ-_১৩%০, চীন--৫॥০ টাকা। | 

যুদ্ধের পুর্বে ১৯১৩-১৪ সালে ১৮৩ কোটি টাকার সামগ্রী ও মুদ্রা 

আমদানী হইয়াছিল--দশ বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের 
সময়ে সব বাণিজ্যই হ্রাস পায়--১৯১৫ সালে ১৩১ কোটিতে পরিণত হয়। 

আবার যুদ্ধের পর এই মূল্য বাড়িতে আরম্ত ক্রিয়াছে। 

বিদেশ হইতে আমদানী সামগ্রীর দীর্ঘ ও বিচিত্র তালিকা দেখিলে 

বেশ বোঝ! যায় আমাদের দেশে এমন মৰ জিনিষ আসে, যাহা অনায়াসে 

এখানে তৈয়ারী করা বায়। কিন্তু নান। কারণে এত 

দিন এপব জিনিষ হইতে শিল্পদ্রব্য এখাঁনে তৈয়ারী 
কর! শিল্পীদের পৌঁধাইত না । আমদানী সামগ্রীর মধ্যে কাঁপড়চোপড় 

সব চেয়ে বেশী; সুতা ও কাপড় ৬০ কোটি টাকার আমদানী হয়। এ 

ছাড়া লোহা, ইস্পাত, কলকক্জ|, লবণ, মগ্ঠ, চিনি, ঁধধাধি প্রভৃতি অনেক 

জিনিষ আসে । 

যুদ্ধের পূর্বে রপ্তানীর মূল্য ছিল ২৪৪ কোটি টাকা | কাচা মালই 
ভারতের প্রধান রগডানীর বিষয়। ইহার মধ্যে খাঁগশস্ত সব চেয়ে বেশী 

পরিমাণে রপ্তানী হইত। তা! ছাড়া যুরোপের শিল্পের 
রপ্তানীর স।মণ্ী | 

_ জন্ত এখান হইতে তুলা, পাট, নানা প্রকার তৈল- 

বীজ, চাঁড়। গ্রায় অধিকাংশই প্রেরিত হইত। এই সব জিনিষের খুব বড় 
থরিদ্ার ছিল জারমেনী। ভারতের কীচামাল হইতে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তত 

করিয়া সেখানকার  বণিকগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। ভারতবর্ষের 

উৎপন্ন সামগ্রীর কত অংশ বিদেশে নী হ্ত ূ তাহার তালিকা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 
চাউল-_৯% গম--১৫% তুল1--৫৫% ধা মসিনা -৭৭%. 

অ।মদনী সামগ্রী 
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তিল--২৫% চিনি-৫% নীল--৩৯% চীনা বাদাম--৩৮% পাট--৫% 

যুদ্ধের প্রথম কয়দিন জাহাজের অভাবে খাগ্যশস্ত বিদেশে রপ্তানী 

কমিয়া গিয়াছিল। কিন্ত মেসোপটেমিয়াতে যুদ্ধাভিযান আরম্ত হওয়াতে 

সেখানে প্রচুর খাঁগ্শস্ত কয়েক বৎসর ধরিরা চালান হইয়াছে । 

১৯১৬-১৭ সালে যাঁবতীর রপ্তানী আমদানীর ওজন অনুনান ৬ কোটি 

৮« লক্ষ টন ছিল। ইহার মূল্য ছিল ১,০১৪ কোটি টাকা । যুদ্ধের পূর্বে 

গড়ে ৬ কোটি টন্ মালের কারবার হইত ও ইহার মূল্য ৮১৯ কোটা টাকা 
ধরা হয়। | 

তাঁরতের আন্তর-বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । কিন্ত 

সঠিক হিসাব পাঁওয়া যায় নাঃ কারণ দেশের মধ্যে অনেক জিনিষ উৎপন্ন 

হয় ষাহা নৌকা ও গোশকটে করিরা স্থানাস্তরিত 

করা হয়। রেলের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছ ; 

আরোহীর সংখ্যা ও মালের ওজন সবই বাঁড়িগ়া চলিতেছে । প্রতি বদর 

অনুমান ১০০ কোটি টাকার কারবাঁর দেশের মধ্যে চলিতেছে । যুদ্ধের 
পূর্ব হইতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়াছে বলিয়! বোধ হয়। 

বহির্বাণিজ্য ও আন্তর-বাণিজ্য বাতীত সীমান্তস্থি হ দেশগুলির সহিত 
ভারতের বাঁণিজা চলে। এই সীমান্ত প্রদেশ প্রায় ৬,৮০০ মাইল বিস্তৃত। 

তিব্বত, ভুটান, নেপাল,আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের 

সহিত এই কারবার চলে। বুদ্ধের পূর্বে প্রায় ২২ 

কোট টাকার কারবার ছিল---ুদ্ধান্তে আর ৬ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। 

ইতিপূর্বে এত টাকার বাণিজ্য সীমাস্ত-প্রদেশের মহিত কখনে! হয় নাই। 
উপকূলে বাণিজ্যের মধ্যে ভারত হইতে বর্দমার বাণিজ্যই প্রধান। বর্ম 

হইতে কেরোদিন তেল, চাল, ও সেগুন কাঠ প্রধা- 

নতঃ আমদানী হয়। এছাড়া বদর হইতে বদরে মাল 
চালাচালি চলে। এই বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্বে প্রীয় ৬৫ কোটি টাক্কার ছিল। 

আন্তর-ব!ণিজা 

সীমান্ত-ব। ণিজ্য 

উপকৃল-বাণিজা 
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যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে ২১৯ কোটি 
টাকার সোণ! আমদানী হইয়াছিল। এই সংখ্যাটি দেখিলে হঠাৎ অনেক 

মনে হইতে পারে। কিন্তু ৩১ কোটি লোকের পক্ষে দশ বৎসরে ২১৯ 

কোটি টাকা পাওয়া খুব বেশী নয়। যুদ্ধের পূর্বে পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের 
সমগ্র বাণিজা ১২৭ কোটি টাকার স্থানে ৪৪* কোটির কিছু অধিক হইয়া- 
ছিল। আমদানী ৪৪ কোটি স্থানে ১৯ কোটি ও রপ্তানী ৮১ কোটি 

২৫০ কোটি দীড়াইয়াছে। 
ভারতবর্ষ এখন আপনার মধো আপনি আবদ্ধ নহে। ইংরাজদের 

আগমনের ফলে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সহিত যোগযুক্ত হইয়াছে । যুরোপ, 

এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 

আমাদের লেনাঁদেনা চলিতেছে-যদিও প্রধান 

কারবার বিলাতের সঙ্গেই । যুদ্ধের পুর্বে ভারতের সমগ্র আমদানী রপ্তা- 
নীর শতকর! অর্ধেকের উপর গ্রেট বিটেন (৪১% ১ও তাঁহার উপনি- 

বেশাদির (১১%) সহিত চলিত। অবশিষ্টাংশ (৪৮% ) পৃথিবীর অন্ঠান্য 

দেশের মহিত ছিল । ৰ 

মহাদেশ হিসাবে ঘুরোপ আমাদের সব চেয়ে ঝড় খরিদ্দার ও দোকান- 

দার; যুদ্ধের পূর্বে আমদানী সামগ্রীর প্রার ৮* ভাগ যুরোপ হইতে 

আদিত। অবশিষ্ট ২০ভাগ অন্তান্ত মহাদেশ প্রেরণ করিত। কিন্ত 
রপ্তানীর দিক দিরা দেখিলে দেখা, যাঁয় যুরোপ ব্যতীত ভন্ঠান্ত মহাদেশের 

সহিত ভারতের যোগ যথেষ্ট। ঘুরোপ এখান হইতে রপ্তানীদামগ্রীর 
৫৭ ভাগ, এশিয়া ২৬, আমেরিকা ১২, আফ্রিকা ৩, ও অষ্ট্রেলিয়। ২ ভাগ 

গ্রহণ করিত। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমেই 
ঘনিষ্ঠকর হইয়। উঠিতেছিল। যুদ্ধারস্তে জার্মানী ও তাহার মিত্রদের, 

সহিত কারবার বন্ধ হই! যার। জান্মীনীর বন্ধুদের মধ্যে অস্ী়া-হাঙ্গেরী 

কীচামালের খুব বড় খরিদ্দার ও চিনি গ্রভৃতির বড় রকমের আড়তদার 

দেশঠ্সাবে বাণিজ্য 



৫৪০. তারত-পরিচয় 

ছিল। তাহাদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে ইংলও ফ্রান্স ইতালী মাকিণ 
প্রভৃতি দেশের খুব স্থবিধা হইয়াছিল। শক্রদের হাতে সমগ্র বাণিজ্যের 

নয়ভাঁগের একভাগ ছিল ; এই বাণিজ্য ইহারা ভাগ করিয়া! লইল। 

যুদ্ধের পর দেখা বাইতেছে ভারতের বৃটীশ- ্ গামদাঁনী কমিয়াছে । 
যুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে জাহাজের অভাবে বিলাত হইতে মাল আম! 

বন্ধ হইয়া যাইত। বুটাশ-আঁমদানী কমিয়াছে বলিয়। আমাদের শিল্পের 

বা বাঁণি'জার তেমন কিছু লাভ হয় নাই। অবগ্ঠ যুদ্ধের সময়ে অনেক 

লোক ছে।ট খাটো কন্ট্রাকৃটারী করিয়া, কাপড়ের ব্যবদা করয়৷ খুব লাভ- 
বান হইয়াছে; কিন্তু আমলে লাভবান্ হইয়াছে জাপান। সে এখানকার 

কীচামাল সস্তায় ক্রয় করিয়। শত প্রকারের মনোহারী সামগ্রী বানাইয়া 

এ দেশে চালান দিতেছে । জাপান হইতে এখন 

সকল প্রকার শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী হইতেছে-_ 
বাজার জাপানী সামগ্রীতে বোঝাই হইয়! গিয়াছে। কাপড়চোপড়, স্মৃতা, 
রেশমের সামগ্রী, রুমাল, গেঞ্জি, মোজা তৌয়ালে, বোতাম, চীনের বাসন, 

ছাতা, থেলনা, ঘড়ি, কলকজা, কাচের জিনিষ, দিয়শালাই, খঁষধ পত্র 

প্রভৃতি শত প্রকারের জিনিষ এখন জাপান পাঠাইতেছে। গুঁধধপত্র 

জাপান হইতে শতকর! ৮১% ভাগ আসিয়াছিল। জাপানী সামগ্রী এ 
দেশে ১৯১৫ সালে ৪ কোটি ২২ লক্ষ য়েন (১০।-১॥০ টাকা) স্থলে 

১৯১৬ সালে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ যেন হয়। এদেশ হইতে রপ্ডানীর মূলা 
এক বৎসরে ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ হইতে ১৭ কোটি ৯৪ লক্ষ দাড়ায় 

যুদ্ধারস্তের পাচ বৎসরের মধ্যে জাপানী মালের আমদানী প্রায় চতুণ্ত 
হইয়াছে (শতকরা ৫০% ) এবং এখানকার রপ্তানী দ্বিগুণের অধিক 

দাড়াইয়াছে (১০%)। যুদ্ধের ৫ বৎসরে জাপান ভারতের সহিত বাণিজ্য 
করিয়া ১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লীভ করিয়াছে। মাকিনের সহিত 

ভারতের বাণিজ্য যুদ্ধের সময়ে প্রীয় থিগুণ হইয়ছে। 

জ'পানের উন্নতি 
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ইংলগু এক মাত্র অবাঁধ বাঁণিজা-নীতির পক্ষপাতী, তাছাড়া যুরোপীয় 
আর সকল দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও এমনকি বুটিশ উপনিবেশ 
গুলিও অবাধনীতির বিরোধী । ইংলগ্ে বিদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী 

বিনা শুন্কে বিক্রয় হ্র়। কিন্তু তা” বলিয়া বুটিশসামগ্রী কেহ নিজদেশে 

অবাধে প্রচলিত হইতে দের না| এক দল লোক বলেন ইংলগ্ডেও সংরক্ষণ- 

নাতি অবলম্বন করা হউক; কারণ ইংরাজবণিক 

যখন নিজ টাকা হইতে বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে শুন্করূপে 

রাঁজস্ব দিতেছে, তখন যাহারা বিলাতে ব্যবস। করিতে আসিবে তাহার! 

শু্করূপে কেন দেখানকার রাজকোষে টাকা দিবে না? কিন্তু কেবল ত 
জান্মানী, আমেরিকাই বিদেশী জিনিষের উপর শুক্ক বসাইয়াছে, তা নয় 

ইংরাজের কলোনী ব! উপনিবেশগুলিও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, 

সুতরাং বুটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিবার 

প্রস্তাব চলিতেছে । সমগ্র সামাঁজ্য একটি এক্য অনুভব করিয়া পর- 

স্পরের ক্ষতিবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দিবে একের অভাব অন্তে পুরন করিবে। 

ভারতবর্ষকে এই প্রস্তাবের মধ্যে টানিবার চেষ্টা হইতেছে। বাণিজ্য 

বিষয়ে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভারতের চা, কফি, চিনি, গম এবং সকল 

প্রকার কীচামাল বিন! শুনে ইংলগডে ও বৃটিশ কলোনীসমূহে রপ্তানী হইতে 

পাঁরিবে ; এবং ভারতবর্ষে বিন শুন্কে বৃটীশ শিল্পজাত সামগ্রী আমদ।নী 

হইবে । ্ 
ভারতীয় গভর্ণমেন্ট ১৯০৩ সালে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া 

বলিয়। পাঠীইলেন যে (১) ইংলণ্ড কোনো কালে তাঁরতের শিলপরঙ্গ| 

করিবার জন তাহার  সংরক্ষণশীল শুন্ধ বসাইতে 

দিবেন না। (২) বৃটিশ শিল্পজাত সামগ্রীর উপর 

হইতে গু্ধ উঠাইয়া দিলে রাজস্বের ভীষণ ক্ষতি হইবে! 
অন্যান্ত বিদেশীদের উপর শুন্ক বদিলেও ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ 

বুটাশ বাণিজানীতি 

ভারত-দসরফারের 

আপত্তি 
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হইবাঁর মন্তাবনা কম) কারণ বৃটাশ-বাণিজ্য সমগ্র বাণিজ্যের শতকরা 
৬* ভাগ-_আমদানীর প্রায় ৭* ভাগ বৃটাশ ও বৃটাশ সামাজ্য হইতে 

আমে। বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য বিনাশুক্কে আদিতে আরম্ভ করিলে অল্প 

কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপাঁন বা আমেরিকা! প্রভৃতি প্রতিযোগী জাতির 

'আমদানীবাণিজ্যের পালা শেষ হইবে। তাহারা শুন্ধ দিয় বাণিজ্য 

চালাইবে ও ইংরাঁজ, কানাডাবানী, অষ্ট্রেলিয়াবাী ও দক্ষিণআফ্রিকা- 

বানী ইংরাজের| বিন। শুল্কে বাণিজ্য করিবে, এমন অস্ুবিধাকর অবস্থায় 
পড়িয়। তাহার! কয়দিন টিকিবে? সুতরাং ব্যবগায় সম্পূর্ণরূপে বুটাশ 
সাম্রাজ্যের লোকদের হাতে গিয়। পড়িবে। নৃতন প্রস্তাব অনুসারে তাহা 
দিগকে শুন্ধ দিতে হইবে ন| ব! নামমাত্র শুন্ধ দিয়া অবাধবাণিজ্য চাঁলা- 

ইতে পারিবে; ফলে অল্প কয়েক বৎসরের মধো বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইহা- 

দের হস্তগত হইবে ও ভারতের রাজস্ব ১২১৩ কোটি টাকা করিয়া 

কমিবে। 

(৩) ভারতবর্ষ খণ-গ্রন্থ দেশ। ইংলগ্ডের নিকট তাহার কোটি 

কোটি টাকা খণ। সেই ধারের সদ আমাদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রাতিবৎসর 

সোণার গুণিয়। দিতে হয়। আমাদের উদ্বৃত্ত কাচামাল বিদেশে রপ্তানী 
করিয়া আমর! যে টাকা পাই তাহাই দিয় দেনা ও সুদ দিয়া থাকি। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যদি আমরা বিশেষ কোনে! সুবিধানর্ভে আবদ্ধ 

হই, তাহ] হইলে বিদেশী বণিকেরা ভারতের রগ্তানীমাল না লইতে পাবে, 
ফলে ভারতের রপ্তানীর উদ্ত্ত টাকা ঘরে আসিবে না এবং খণ শোধ 
করিতে ন! পারিয়! ভারতবর্ষ দেউলা হইবে। 

যুদ্ধের পর বাণিজ্য-নাতির যথেষ্ট পরিবর্ভন হইবে; ভারতের ভাগ্যে 

কি পড়িবে তাহ! বল! যায় না। 

উপরের মীগাঁংসা হইতেছে বাহির হইতে বিদেণার মীমাংসা ) দেশের 

এক দূল লোক ভারতের বাণিজ্য-উন্নতির জন্ত যেপথ নির্দেশ করেন তাহা 
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রীঁজপুরুষ বা পালামেণ্ট বা ইংরাজ বণিকদের মনো 

পুত মহে। সেই পথ হইতেছে সংরক্ষণ-নীতি। 

তাহার! বলেন গ্রত্যেক দেশের বাণিজ্যের তিনটি অবস্থা আছে। 

(১) দেশের কৃষিবুগে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত থাকা ভাল। সভ্য 

শিল্পাদের সংস্পর্শে আদিয়। তাহার চক্ষু খুলিয়া যায়। (২) দ্বিতীয় অবস্থায় 

প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিশু বাণিজ্য বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা 

করিবে । ছোট চারাগাছের চারিদিকে যেমন বেড়! দিতে হয়, পাছে 

সংরক্ষণনীতি 

তেমনি দেশের বাণিজ্য ও প্রথম অবস্থায় বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে 

রক্ষ! করিতে হইবে; এ ক্ষেত্রেও সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়। শিল্পজাত 

সামগ্রীর উপর আমদানী-শ্রন্ধ বলাইফ়া বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা 

করিতে হইবে । (৩) তৃতীয় অবস্থায় দেশ ধন ও বাণিজ্যের উচ্চ শিখরে 

উঠিলে পুনরাঁর অবাধ বাণিঞ্যনীতি অবলম্বন করিরে। এই অবস্থায় গৃহে 
বদ্ধ হইয়া থাকিলে জাতীয় জীবনে শৈথিল্য ও আলশ্ত প্রবেশ করিবে, 

স্থতরাং পৃথিবীর সহিত পুনরায় বোগযুক্ত হওয়া! তাহার নিতান্ত গ্রয়োজন। 

ভারতের পক্ষে কি প্রয়োজন তাহা লইয়া এখনো বিবাদ চলিতেছে। 

এক দল বলেন অবাধ বাণিজ্যনীতিই চলুক,_তাহাতে লোকে সস্তায় 

(জনিষ পাইবে । দেশের মধ্যে বাঁণিজ্য-উন্নতির যথার্থ 

সংরক্ষণ নাতি ও চেষ্টা চলুক, কিন্ত স্বদেশীর নাম দিয়া জঘন্ঠ জিনিষ চালাই 
অবাধ বাণিজ/-নীতি : 

_ দেশকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। আর একদল 

বলেন দেশের বাণিজ্য রক্ষা! করিতে হইলে বাহিরের শিল্পজীত সামগ্রী, যাহা 
দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উহাকে ধ্বংদ করিতেছে, তাহার 

উপর শুস্ক বদানে। হইক। কাপড়ের কলের ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি যে 
ভারতের পক্ষে এই সংরক্ষণ নীতির কত প্রয়োজন; এবং সেইটি না থাকাতে 

দেশীয় বন্ত্রশিল্পের কিরূপ সর্বনাশ হইয়াছে। একজন ইংরাঁজ (917 
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04দ০:1 18) বলিয়াছিলেন যে 'ভারতের অধিবাসীপিগকে কাঠ কাটিবার 

ও জল টানিবার জন্ত রাখাই, হইতেছে পৃথিবীর বাণিজ্য সংরক্ষণশীল 

জাতির স্বার্থ ও অভিপ্রায় ।” 

৮। রেলপথ 
ইংগ রেলপথের আবি্বর্তী। সেখানে প্রথম গাড়ী চলিবার দশ 

বৎসরের মধ্যেই (১৮৪৫ সালে ) ইংলগ্ডের তৎকালীন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার 

মিঃ আর, এম, গ্ীফেন্স্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের কাছে ভারতে 

রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। কোম্পানীর কর্তারা ভয়ে ভয়ে 
_ ভারতের কয়েকটি বড় বড় জায়গা হইতে রেলপথ 

নিন্মীণের অনুমতি দিলেন। সেই সময়ে ইষ্ট ইত্ডিয়া 

রেলওয়ে কোম্পানী হাওড়া হইতে রাণীগঞ্ত ১২০ 

মাইল রেলপথ প্রথম খুলিবার অনুমতি গাঁন। এছাড়া বোস্বাই হইতে 
কল্যাণ ৩৩ মাইল, মাদ্রাস হইতে আরকোঁনাম্ ৩৯ মাইল রেলপথ নিমণণ 

স্থুরু হয়। কিন্তু লর্ড ডালহোৌসীর সময়ে যথার্থভাবে রেলপথ বিস্তার 

আরম্ত হয়। বেসরকারী কোম্পানীর হাতে রেলপথ নিরম্ধাণের 

ভার সমর্পণ করিবার জন্ত তিনি বিলাতের বোর্ডের নিকট লিখিয়! 

পাঠাইলেন। লর্ড ডালহৌপী তাহার পত্রে বেসরকারী মূলধন উঠাইবার 

সপক্ষে বে যুক্তিগুলি দিয়াছিলেন তাহ! আমাদের জান দরকার । তিনি 
বলেন সরকারী অথব| বেসরকারী ইঞ্সিনীয়ারগণ উভয়েই যথাসাধ স্বল্ ব্যয়ে 

ও অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্থা মুসম্পন্ন করিবেন, অথচ একদল সুদক্ষ 

কর্মচারীকে সাম্রাজ্যের অন্ঠান্ত গুরুতর কার্ধ্য হইতে স্থানান্তরিত করিয়া 
রর চারার রাখিলে দেশের কল্যাণ হইবে না; বাণিজ্য বিস্তারের 

প্রতিবেদন। সহায়তা কর! কোনো গভর্ণমেণ্টের কর্তব্যের মধ্যে 
(8০7০) পরিগণিত হইতে পারে না; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 

প্রথম রেলওয়ে 

স্থাপনের চেষ্টা | 



রেলওয়ে, ৫8৫ 

লোক স্বভাবতই সরকারী সাহাষ্য মুখাপেক্ষী । এই সব মুখাপেক্ষী দেশের 
উন্নতি ও অগ্রনরের. বিষন অন্তরার । এইজন্তই ভারতের পক্ষে ইংরাজের 

অর্থ ও সামর্থ্য উভয়ই নিয়োজিত হইবার প্রয়োজন আছে; ইংলগ্ডের 

মূলধনে রেলওয়ে নিমিতি হইলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে এবং নানা 
ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকর্মে ইংরাজের শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হইবে। 
লর্ড ডাঁলহৌসীর এই ষুক্তি ইংলগ্ের মুলধনওয়াঁলাদের মনোমত হইবার 

আরও কারণ ছিল। যেসৰ কোম্পানী বিলাতে টাকা তুলিতে চেষ্টা 
করেন তাহার! বলিল যে ভারত-সরকার যদি তাহাদের মূলধন লোকসান 

হইবে না এইরূপ কোনো ব্যবস্থা করেন তবেই তাহার! টাকা ব্যয় করিবে। 

ভারত গভর্ণমেন্ট বলিলেন যে তাহার! টাকা তুলিলে সরকার বাহাদুর 

তাহাদিগকে নিষ্কর জমি দিবেন ও মূলধনের উপর শতকর! ৫ টাকা হারে 

নুদ গারার্টি দিবেন। কোম্পানীর তহবিলে খরচপত্র বাদে যাহা 
থাকিবে তাহার অদ্ধীংশ গভর্ণমেপ্ট পাইবেন, অপরার্ধ 

চাদ কোম্পানীর অংশীদারগণের হস্তগত হইবে-_ইহাই ছিল 

যুক্তিপত্রের সর্ত। এই সকল সর্তানুমারে কোম্পানী 

নিজ নিক কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত ব্যতীত প্রাস্কসকল বিষয়েই 

সরকারী রেলওয়ে-বোর্ডের অধীন। কোম্পানী ইচ্ছামত খরচপত্র বাড়াইতে 

পারেন না; সামান্ত ব্যয়বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে বোডের অনুমতি লইতে 

হয়। কোম্পানীর রেলপথ, ব্রিজ, গাড়ী, ইঞ্জিন, কারখানা, ভাড়া, 

সময়সূচী প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লরকারের আছে। 
এই নকল রেলওয়ে কোম্পানী ৯৯ বংসরের জন্ত ইজারা পাইয়াছে। 
তাহার পর কোম্পানীর জিনিষপত্রের ন্যাষ্য মূল্য দান করিলে এই সকল 

রেলপথ একেবারে খাস সরকারী সম্পত্তি হইক্জ! যাইবে । ইহ ছাড়া ২৫ 

বা ৫* বসরের শেষে দরকার বাহাদুরের ইচ্ছা! হইলে রেল-কোম্পানীকে 

জিনিষের দাম ছাড়া এই কয় বৎসরের মুলধনের সদ দিয়া রেল সম্পত্তি 
৩৫ 
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খাস করিয়া লইতে পারেন । ১৮৫৯ সালের মধ্যে ভারতে ৫€*** মাইল 

রেলপথ বিস্তারের জন্য বিলাতে ৫২ কোটি টাকা মূলধন উঠিল । 
১৮৬২ সালে মাঝে একবার ভারত সরকারের মত বদলাইল ; 

সিপাহী বিদ্রোহের পর তীহারা রেলপথ নিমণের প্রয়োজনীয়তা খুব ভাল 
করিয়া বুঝিলেও 'গারাণ্টা, দিয়া সুদ গণিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। 

গভর্ণসেপ্ট বলিলেন এবার হইতে যাহা প্রপ্নোজন একেবারে দিয়! দিব বন্ছর 

বছর “গারাণ্টর” টাক! দিতে পারিৰ না। নরকার 
গারপ্ঠা দিতে বিনা খাজনায় জমি দিলেন, ও মাইল পিছু ১৫০০টাকা 

সরকারের অনিচ্ছ1। 
ব্যবস্থা করিলেন। এছাড়া যে সেতু নিমাণের জন্য 

১৫ লক্ষ টাকার উপর খরচ পড়িবে তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 

১৮৬৪ সালে মাত্র দুইটি কোম্পানী রেলপথ খুলিল। গ্রতিবৎমর বিনা 

আয়াদে শতকরা ৪1৫ টাক! হারে স্বদ্দের গারাণ্টী পাইয়। ও যদৃচ্ছ। বান 
করিয়া কোম্পানীরা এতই অতিলোভী হুইয়৷ উঠিয়াছিল যে তাহার! 
ভারত সরকারের ন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হইল ন! | ১৮৬৯ সালে স্তর 

ন্ লরেন্স তৎকালীন রেলওয়ের অবস্থা! লিখিয়! গতর্ণমেণ্টের নিকট পেশ 
করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্ট কয়েক বংদর ধরিয়! মূলধন- 

দাতীগণকে নিজেদের দায়ীত্বে ভারতে রেলপথ নিমাণের অন্ত আহ্বান 

করিতেছেন। কিন্তু এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে ; এবং সরকার 
বাহাছুর যদি মূলধন দাভাগণকে "গারাপ্টী' না দেন ত? কেছ তাহাদের অর্থ 

ভারতবর্ষে ব্যয় করিতে আসিবে না।” 

তারত-সরকার শক্ত হইয়া থাকিলেন) তাহার! কিছুতেই গগারাণ্টী, 
দিবেন না। ১৮৬৯ পালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড 

১৬৯১৮" লরেন্স লিখিলেন, “বর্তমান রেলপথগুলি তৈয়ারী 
| ৭ করিবার সময়ে বায় সম্বন্ধে যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিত 

...... ঘৰে তাহারা কোন্কালে গারাণ্টী হইতে মুক্তিলাঁভ 
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করিতেন এবং উপরস্ত কোম্পানীরাই ভারত-সরকারকে শতকর! ৫ টাক! 

হারে মুনফা দিত।” লর্ড লরেন্দ কোম্পানীদের যদৃচ্ছাব্যয়বাহুল্য 
দেখিয়। খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক মাইল রেলপথ নির্মাণে 
১ লক্ষ ৭* হাজার টাকা করিয়! ব্যয় পড়িয়াছিল। ১৮৬৯ সালে দেখ! 

গেল যে যোল বৎসরের মধ্যে রেল-নি্মাণ খাতে ভারত সরকারের ১ কোটি 
৬৬ই লক্ষ টাকা! লোকসান হইয়াছিল। ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ইংলগ্ডে 

কোম্পানীগুলিকে ৬০ কোটি টাকা সুদ বাবদই প্রেরণ করা হইয়াছিল। 

১৮৬৯ সাল হইতে সরকার বাহাছুর স্বয়ং রেলপথ খুলিতে সুরু করিলেন। 

ভারতীয় কোষাগার হইতে প্রতি বর রেলপথ নিমণণের জন্য টাকার 

ব্যবস্থা হইতে থাকিল। প্রশস্ত রেলপথ নিম্ণণের খরচ বেশী হয় বলিয়৷ 

সরকার মিটার মাপের (৩ ফিট্ ৩ ইঞ্চি) পথ তৈম়ারী করিতে আরম্ত 
করিলেন। এই পবটিতে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল ন1। 

অনেকগুলি বড় বড় ুভিক্ষ হইয়াছিল; এ ছাঁড়া সামরিক কারণের জন 
সিন্ধু ও পঞ্জাবের রেলপথগুলিকে মিটার মাপ হইতে প্রশস্ত পথে পরিণত 

করিতে হইল। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইল এবং অন্তদিকে নুতন পথ নিমিতি 

হইতে পারিল না। ১৮৬৯ হইতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সরকার নিজ বায়ে 

পিন্ধু, পঞ্জাব, রা'জপুতানা, উত্তর বঙ্গ ও বর্মতে প্রায় ২১৭৫ মাইল রেলপথ 

নিম্ণণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ সালে মোট ৬১২৮ মাইল রেলপথ ছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি লর্ড লরেন্সের শাসনকালের পর হইতে কয়েক 
বত্সর ভারত রাজকোষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়৷ উঠে। ১৮৬৯ 
সালে সরকারের মত ব্দলাইতে সুরু হইল এবং তাহারা পুনরাগ্গ বিলাতী 

কোম্পানীদ্দের আহ্বান করিলেন। প্রথমতঃ সরকার 

বাহাদুর বলিলেন যে তীহার। কোনো সর্তে বাধ! 

পড়িবেন না--কোম্পানীঘের নিজের দাযীত্বে কাজ 

করিতে হইবে।, চারিটি মাত্র কোম্পানী গঠিত হইল) কিন্তু কেহই টিকিল 

পুনরায় গারান্টী 

প্রদান। 
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না; কেহ দেউলা হইল, কাহারও অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া সরকার বাহাছুর 

তাড়াতাড়ি "গারান্টী” দিলেন। ১৮৭৮ সালের ভীষণ দুতিক্ষের পর, 

ইহার. কারণ ও নিরাঁকরণের উপাঁয় নির্দেশ করিবার জন্ত যে কমিশন 

বসিষ়াছিল তাহার সদস্যগণ প্রতিকারের অন্ঠান্ত উপায়ের মধ্যে রেলপথ 

প্রসারের জন্য অনুরোধ করেন৷ সুতরাং সরকার বাহাদুর পুনরায় গারাণ্টা 

দিয়া কোম্পানীদের ডাকিতে লাগিলেন । দেশীয় রাজগণের মধ্যে হায়দ্রাবাদ 

রেলপথ খুলিবার জন্য গারাপ্টী দিয়া কোম্পানীর কাজ আ'বরন্ত করিলেন। 
ইতিমধ্যে রুশের সঙ্গে ইংরাঁজ সরকারের যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল। 

১৮৮০ সালের পর হইতে এই ছুই জাঁতির মধ্যে 

মনীস্তর চলিতেছিল ; সেই মনাস্তর যতই পাঁকা 

হইতে লাগিল ভারত-সরকাঁর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 

অঞ্চলে পথ ঘাট ততই দৃঢ় করিবার দিকে মন দিতে লাগিলেন। সমরকুশল 

মন্্ীগণ বলিলেন যে ভারতবর্ষের রেলপথের সহিত বেলুচিস্থানের রাজধানী 

কোয়েটা ও সীমান্ত-নগর চমনের সহিত যোগ স্থাপন ন। করিলে 

বিপদ আসন্ন, এই রেলপথ নিমণণে অসংখা টাক! ব্যয়িত হইয়াছিল । 

_ বোঁলন হরনাই প্রভৃতি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া রেলনিমর্ণণে ঘে পরিমাণ 

টাকা লাগিয়াছিল তাহা দিয়া পাহাড় উড়ানো৷ যাইত । 
লর্ড'রীপনের সময় হইতে পুনরায় কোম্পানীদের গারাণ্টী দিয়! কাজ 

করানো সুরু হয় । তবে পুবের গারান্টী প্রথ| হইতে এবারকার সর্তগুলি অন্ত 

ধরনের হইল। যাহাই হোক এই নৃতন গারাণ্টী অনুদারে গ্রেটু পেনিন্- 
নুলার রেলওয়ের অনেকখানি পথ (১৮৮২-৮৫), বেঙ্গল-নাগপুর 

(১৮৮৩-৮৭) দক্ষিণ-মহরাষ্ (১৮৮২) ও আপ(ম-বেঙগল (১৮৯১) 

নিমিত হইল। | 

১৮৯৩ দালে সরকার পুরাপুরি গাঁরাণ্টী-প্রথা না রাখিয়! রিবেটপ্রথা 
করেন। সোণা রূপার বাঁজারে খুব গণ্ডগোল হওয়ায় ভারত-সরকারের 

রাজনৈতিক করণ ও 

ভুতিক্ষ দ্মন। 
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টাকা লোকসানের পালা নুরু হয়। তখন তাহারা আর পূর্বের 

রি গারান্টী না দিয়া রেল-কোঁম্পানীদের মোট খরচের 
রিবেট প্রথার চেষ্টা 

শতকর! ১০ ভাগ টাকা দেওয়৷ স্থির করিলেন। 

গভ্ণমেন্ট জমি বিনা খাজনায় পূর্বের স্তায় দিতে থাঁকিলেন।. ছোট 

থাট ভিনট! কোম্পানী কাজ স্থুক করিল বটে, কিন্তু এসর্ডে বড় বেশী 

কেহ রাজি হইল না। ১৮৯৬ সালে রেল আরও লোভনীয় করিবার জহ 

সরকার বলিলেন তাহার! শতকরা তিন টাকা হারে গারাণ্টী দিতে রাজি 

আছেন এ ছাঁড়। লাভের ভাগ দিতেও রাজি অথব! রিবেট ভাল সর্ভে দিতে 

তাহারা প্রস্তত। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না । 

সরকার এযাবৎ বরাবর রেলওয়ে নির্ীণ্রে জন্ত ব্যয় করিয়াছেন; 

কোম্পানীর! বিলাতে কিছু টাকা তুলিতেন এবং ভারত সরকার তাহাদের 

হাতে অবশিষ্ট টাকা দিতেন; ইহারা মধ্যবত্তিত্ব করিয়া রেলপথ 

চাঁলাইত। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক দিক 

হইতে যেসব স্থানে রেলপথ খোলা প্রয়োজন সেই' 

দিকেই দৃষ্টি দিতেন; দেশের মধ্যে যেসব পথে ভবিষ্যতে বাণিজ্য 

বাড়িতে পারে ও আয় হইতে পারে সরকার সেগুলি কোম্পানীদের 

সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমর! পূর্বেই দুর্ভিক্ষ কমিশনের রেল 
সম্বন্ধে তাগিদের কথ! ও কশের সহিত বিবাদের বিষয় বলিয়াছি। সরকার 

প্রতিবংদর রাজস্ব হইতে ৩।৩২ কোটি টাকা রেলপথ নির্মাণের জন্ম ব্যবস্থা 
করিতেন। এই ব্যয় উত্তরোত্তর বাঁড়িয়। আসিতেছে এবং ১৯১৯ সালে 

২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রেল-বিভাগের জন্ত ধাঁ্য হইয়াছিল। এক 

বংসরে এত ব্যয় ইতঃপূর্বে আর কখনে! হয় নাই। 

ইতিমধ্যে দেশের আত্যস্তরীন বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল। এতদিন বৈদেশিক বাণিজ্য তেমনভাবে বাড়ে নাই 

বলিয়া মোটের উপর রেলকোম্পানীদের লাঁভ কম হইতেছিল। 

সরকারের ব্যয় 
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লাঁত হইতেই সরকারের ভাগ পাঁইবার কথা; কিন্ত 

তে ও সরকার সেই টাকা নগদ না লইয়া কোম্পানীর প্রাপা 

গারান্টীর সদ ও মূলধন শোধ বাবদ দিতেন। 

এই টাকা বরাবর দেওয়া হইতেছে বলিয়া সরকারের লাভ বহুকাল হয় 

নাই; কিন্তু এইভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় রেলপথই এখন খাদ সর 

কারী সম্পত্তি; তবে সরকার বাহাদুর কোম্পানীদের হাত হইতে রেল 

চালাইবার ভার তুলিয়৷ না লইয়! তাহাদের হাতেই বাহাল রাখিরাছেন। 

১৯০* সালে অর্থাৎ রেলপথ নির্মাণ সুরু হওয়ার ৪৭ বদর পরে সরকার 

রেল হইতে প্রথম লাভ করেন। ১৯০৭ সালে দেখা যায় যে পূর্বের চারি 

বৎসরে গড়ে প্রায় ছুই মিলিয়ন পাঁউও (তিন কোটি টাকা) করিয়া সর- 

কারের লাভ হয়। পর বদর ভারতের দুর্বংদর ছিল; সরকারের 

১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা লোকসান হইল। কিন্তু তারপর হইতে সরকারের 

আর লোকপান হয় নাই। ১৯১৯ সালে লাভ হয় ১৯ কোটি ৬৮ লক্ষ 

৭৫ হাজীর টাক1। 

সরকার বাহাদুরই সমস্ত রেলপথের মালিক। সমস্ত রেল এক দিন 

সপর্ণরূপে সরকারী হইয়া যাইবে । ১৯০৫ সালে সরকারী রেলগরব'বোঙ 

স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর রেলওয়ে-বোর্ড ব্যবসায় ও বাণিজা 

বিষয়ক সরকারী-সচিবের তত্বাবধানে থাকে ; কিন্ত 

তাহাদের অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধির জন্ত কাজের ক্ষতি 

হইতে লাগিল; তখন ১৯*৮ সালে রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতির মন্ত্রীসভায় 

বিশেষ স্থান পাইবার অধিকার পাইলেন । 

বে-সরকারী রেল-কোঁম্পানীদের পরিচালকবোর্ড লগ্ডনে ; ভারতবর্ষে 

হারা তাহাদের এজেন্ট আছেন। কোম্পানীর সকল 

চাকর এজেন্টের অধীনে। ইঞ্ারই অধীন ট্রাফিক 

ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিন বা লোকো-মুপারিপ্টেণ্ডেন্ট, ষ্টোর বা ভাগার 

রেলওয়ে-বোড' 
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রক্ষক, রেল-পুলিশ অধ্যক্ষ ( ইনি সরকার হইতে নিযুক্ত) এবং একজন 
হিসীব-পরীক্ষক। সরকারী রেলওয়েরও ব্যবস্থা এইরূপ | 

কিছুকাল হইতে আমাদের দেশে দরকারী ও কোম্পানী পরিচালিত রেল- 

পথের মধ্যে কোনটি ভাল ও কোনটি আমাদের দেশের উপযোগী তাহা লইয়া 

ঘোর তর্ক চলিতেছে । স্ুুসভ্য জাতিদের মধো দেখা 

রর ক যাইতেছে যে রেলপথ জাতীয় এশ্বধোর অন্তর্গত করাই 

অনেকের অভিপ্রায়। কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষকে 

লাভের অংশী ন! করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই লাতট! পাইলে বেণী ভাল হয়। 

পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি লোকহিতকর সামগ্রীগুলি যেমন ব্যক্তিগণ 

লাভের সম্পত্বি করিয়! রাঁখ। হয় নাই, রেলপথকেও তেমনি ব্যক্তিগত বা 

কোম্পানীগত সম্পত্তি করিতে দেওয়া উচিত নয়। সরকার রেলের মালিক্ক 

হইবেন ও সরকারই রেলের পরিচালক হইবেন। সরকার বাহাদুর স্ব 

ভারতীয় রেলপথের ভার লন ইহাই অধিকাংশের ইচ্ছা । যে যে কারণে 

রেলপথ সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত তাহা এই। 

(১) তৃতীর শ্রেণী যাত্রীদের উপর সগ্ধাবহার। ৩য় ও 

মধাম শ্রেণীর আরোহীদের পয়সায় রেলের লাভ ; তাহা- 

রাই বংসরে ১৯ কোটি টাক| দেয়; আর ১ম ও ২য় শ্রেণীর আরোহীর 
নিকট হইতে আয় ৪ কোটি টাকা পুরা নয়। যে পরিমাণ গাড়ী আছে ও 

যে সংখ্যক আরোহী প্রতি বদর রেলে চড়ে তাহার্দের সংখ্যার অনুপাত 
বিসদৃশ; ১ম ও ২য় শ্রেণীর গাড়ীপ্রতি ১,৪৩৭ জন ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী- 
প্রতি ১৮,১০৭ লৌক । যুরোপে, আমেরিকায় বা ফোনে! সভ্য দেশে গাড়ী 
তাড়া দিয় লোকে মালগাড়ীতে করিয়৷ ধায় না। (২) ভারতীয় বাণি- 

| জ্যের ও শিল্পের ক্ষতি। প্রথমতঃ ভারতের কী্ামালি 

| রে মিড সহজে দেশ হইতে বাহির করিয়া লইবার প্রধান 
সহায় রেল $ ব্আবার বিদেশী 'ামদাপী বাল বাজারে 

তৃতীয় শ্রেণী হইতে 
আয় 
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বাজারে সম্তায় চালান করিবার উপায় এই রেলগথ। ভারতীয় শিল্পের 

অবনতির কারণ বিলাতী সামগ্রীর আকম্মিক আক্রমণ । ইংলগ্ডে যেমন 

লোকে কলের সঙ্গে হাঁতের প্রতিযোগীতা হওয়া সত্তেও ধীরে ধীরে মানাইয়া 

নইতে পারিয়াছিল ভারতকে সে অবসর দেওয়! হয় নাই। ইহার জঙ্য 

দ্রুত রেলপথ নির্মাণই দীয়ী। পুরাণো কুটার-শিল্প নষ্ট হইয়াছে বটে, 
তাহার স্থানে ভারতের অন্তান্ত শিল্পের উন্নতিও হইয়াছে; ইহার সহায় 
রেলপথ । সরকারের কর্তব্য হইবে ভারতবাসীর স্বার্থ, তাহাদের বাণিজ্য 

কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের রেল- 

পথের ভাঁড়া অত্যন্ত বেশী, কাঁচামাল একস্থান হইতে অন্থস্থানে আনিয়া 

প্রস্তুত করিতে গেলে যে খরচ হয় তাহাতে ব্যবসায় মোটেই পোষায় 

না। ইহার চেয়ে বিদেশীমাল আমদানী করা সহজ। উদীহরণ 

স্বরূপ: বলিতে পারি কাগজের জন্য যে ঘাদ লাগে তাহা হিমালয় 

হইতে আনিতে যে ব্যয় পড়ে তাহার চেয়ে অনেক সস্তায় হামবুর্ণ 

(জারমেনী ) হইতে কাগজ আন! যায়। (৩) ভারতবাসীরা রেল- 

কোম্পানীতে বড় বড় চাকুরী খুব কমই পাইয়া থাকে। তাছাড়া বড় 
বড় কর্মচারীদের বেতন নিয়ন্তরের কর্মচারীদের তুলনায় অনেক বেশী। 

শ্রীযুক্ত চন্জ্িক! প্রসাদ প্রায় ৪8 বৎসর রেলওয়েতে বড় কাজ 

করিয়াছেন; তিনি পৃথিবীর সমস্ত রেলের অবস্থা খুব ভাল করিয়৷ অধ্যয়ন 

করিয়া এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতেছেন। তিনি 

৮ দেখাইয়াছেন ঘে ভারতের সর্ধনিষ্ন কর্মচারী বা কুলি 
মাসিক ৭২টাঁকা বেতন ও সর্বোচ্চ কর্মচারী বা এজেণ্ট 

৩,৫০*২ টকা ব্তেন পাইয়! থাকেন-_ অর্থাৎ ৫০* গুণ অধিক। ফরাশী- 
দেশে ২১, বেলজিয়ামে ৮ সুইট্জারলাণ্ডে ১১, জার্মেনীতে ১১, নরওয়েতে 

৮, সুইডেনে ২২ ও ডেনমার্কে ১২ গু তফাৎ। সর্বোচ্চ কর্মচারীর বেতন 
৪৫০২ হইতে ১৩৮৭২ টাকা | রেলের ছুইধারে ভদ্রলোক কর্মচারীদের 
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জন্য লরকারী বাড়ীর নমুন! দেখিয়া মনে হয় যে দেশীয়দের হর প্রতি 
যথেষ্ট দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই। 

(৪) প্রায় ৬৩ বৎসর (১৮৫৩) হইল ভারতে রেলওয়ে সুরু হইয়াছে; 

কিন্তু এত বৎসরের মধ্যেও ভারতবর্ষে লোহার কারখানার উন্নতির দিকে 

ৰা রেলের বড় বড় কলকজাগুলি এখানে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয় নাই । 

ইহীতে কত কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে তাহার 

ইয়ত্তা করা যায় না। ১৯১৮-১৯ সালে সরকারী ও বে- 

সরকারী রেলওয়ের জন্ত ১কোটি ৬৮লক্ষ টাকার জিনিষ 

বিলাত হইতে রপ্তানী কর! হইয়াছিল। ১৯০৫ সালে ১ কোটি ৪* লক্ষ 

টাকার জিনিষ আসে। এই অন্গপাতে .আজ ৬৩ বৎসর ধরিয়। লোহা” 

লক্চড় আসিতেছে; পূর্বে রেলপথ কম ছিল জিনিষপত্র দেই অগ্ুপাতে 
কম আদিত। খুব কম করিয়া ৬০ কোটি টাকার রেলওয়ে-দামগ্রী 
পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসিয়াছে । সরকার বাহাদুরের উচিত এবং আমা- 

দেরও চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই সব সামগ্রী এদেশেই তৈয়ারী কর! 

যার। তাঁতা৷ কোম্পানী রেল লাইন তৈয়ারী করিতেছে । 
(৫) রেলপথ বিস্তারের মহিত দেশে ম্যালেরিয়৷ বাড়িতেছে লোকের 

এ বিশ্বাম একেবারে ভিত্তিহীন নহে। দেশের স্বাভাবিক জলপথ মাটি 

উচু করিয়। প্রায়ই বদ্ধ দেখা যায়। সেতু কম। 
তা ছাড়া রেলপথের পাশে বে মাটি তোলা হয় তাহা 

একটু যন করিলে সুন্দর জলপথে ব| জলসেচনের খালে পরিণত করা যাঁয়। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও রেল লাইনের এই ছুন্দশ1। | 
(৬) রেল গাড়ীতে সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য কর! হয়। 

রেল-কোম্পানীরা দেশীয় আরোহীদের ও যাত্রীদের স্থৃবিধার দিকে তত 
দৃষ্টি দেন না যতদৃষ্টি তাহারা যুরোপীয় ও ইন্গ-ভারতীয় 

যাত্রীদের প্রতি দেন। এই কারণে দেশীয় লোকের 

রেলওয়ের সংস্কারের জন্ত বহুকাল হইতে চেষ্টা 

লৌহ শিল্প ও কলকভা 
তেয়ারী চেষ্টার অভাব 

স্বাভাবিক জঙ্পথ রেধ 

সাহেব ও দেশীয়দের 

. মধ্যে পার্থকা 
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করিতেছে। (৭) রেলওয়ের জ্রন্ট সরকার যাহ! ব্যয় করেন তাহাতে ফরিয়' 

দেশের দুটি কার্ধ্য সিদ্ধ হয়; প্রথম আমদানী রপ্তানীর সুবিধা ; দ্বিতীয় 

ভারতবর্ষকে আভাস্তরীন বিপ্লব বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা । কিন্তু 
যেখানে দেশের শত করা ৭২ জন লোক ক্কেষল 

চাষের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাঁত করে তাহা 

দের ক্ষেতে জল স্েচনের ব্যবস্থাট! কর বেশী দরকার । তা ছাড়া জল- 

সেচন হইতে সরকারের লাভ রেলের তুলনায় অনেক বেশী। 
(৮) বে-সরকারী কোম্পানীদের আয়ব্যর, রেল, বিজ দেখিবার জন্য 

একপ্রস্ত বিশেষজ্ঞ আছেন, আবার সরকারী পক্ষ হইতে 

তদারক করিবার জন্যও লোক আছেন। সরকার 

বাহাদুর যদি সমস্তটাই নিজে করেন তবে আর বনু তদারকের ব্যয়! হয় না। 

রেলওয়ে সমূহ সরকার বাহাদুরের খাঁস তত্বাবধানে চলিবে,না কোম্পা- 

নীর ছারা পরিচালিত হইবে এই লইয়া! আজ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়। কাগজে 

বাদানুবাঁদ চলিতেছে । দেশের নেতারা চান সরকার বাঁহাছুর নিজে 
সমন্তের ভার লন। এই বিষয়ের তদারক করিবার 

জন্ত সরকার বাহীছুর এক কমিশন বসাইয়াছেন। 

ইহার মধ্যে ছয় জন ইংরাজ ও তিনজন মাত্র দেশীয় লোক । ভারতবর্ষের 

স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে ভারতবাসীর সংখ্যা অধিক থাঁকা উচিত 

ছিল। সাহেব বণিকের1 কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথের পক্ষপাতী ; 

দেঁণীয় লৌকের! চান সরকার বাহাঢুর হ্বয়ং ভারগ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি 

সমান ব্যবহার ও সদ্বিবেচনা প্রকাশ করেন। 
১৯১৮-১৯ সাঁল পর্যন্ত ভারতে ৩৬৬১৬ মাইল রেলপথ নির্শির্তি হই- 

যাছে-গত দশ বংসরেই ৫ হাজার মাইলের উপর পথ তৈয়ারী হইয়াছে। 

এ বৎসরে কিন্তু ৩৩৫ মাইল মাত্র খোল! হইয়াছিল; 
এ ছাড়া আরও ১,৮*৩ মাইল পথ তৈয়ারী হইডেছে 

বা করিবার জন্ত টাকা দাব্য্ত হইয়াছে। 

জলসেচনর ব্যয় কম 

বহুপ্রস্ত কর্মচারী 

বেলওয়ে কমিশন 

রেলপথ 
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4 পর্য্যন্ত রেল বাবদ সরকার বাহাদুর রেল কোম্পানীদের সম্পত্তি 

ক্রয় করিতে, নূতন রেলপথ নির্মাণে ও সকল প্রকার ধার শোধের জন্য 
৩৭*,১৮০,৫৬০ পাউওড বা ৫৫৫,৩৭,০৮,৪** টাঁকা 

ব্যয় করিয়াছেন । *১৯১৮-১৯ সালে সর্বনমেত খরচ 

হইয়াছিল ৬,২৩,৯৪,০৪৬ টাকা । ১৯১৯-২০ সালের 

জন্য ২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রেলওয়ের জন্ত ধার্যয হইয়াছিল; এ পর্য্ত 

কোনো বংসরে এত টাকা রেলের জন্য ব্যর়িত হয় নাই । 

রেলওয়ে হইতে আদায় ১৯১৩-১৪ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে ছিল 

৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৯২ হাজার টাঁকা; কিন্তু যুদ্ধের লময়ে ভাড়া ও 
মাশুল ঝাঁড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হইয়াছে । ১৯১৮-১৯ সালে 

রেলের মোট আদায় হয় ৭৬,২৫,৭০,০০০ টাঁকা। 

ঁ বতসরে ব্যয় হয় ৩৭,০৭,৬৭১০০০ টাঁকা। অর্থাৎ 

রেল কোম্পানীদের মোট লাভ হয় ৩৯,১৮,০৩,০০* টাঁকা। সকল প্রকার 

সুদ, বন্দবন্তী টাকা, খণশ্োধ, কিন্তিবন্দী টাক! দিয়াও সরকারের লাভ, 

হয় ১০,৮৫৮,৩৭৯ পাঁউও্ড বা! ১৯,৮৩,৭৫১৬০০ টাকা। 

যাত্রীর সংখ্য। প্রতিবংসরই বাড়িয়া চলিতেছে । এ কথা স্বীকার 

করিতেই হুইবে যে অন্যদেশের তুলনায় আমাদের রেলওয়ের অনেক দোষ 

ত্রুটি অনুবিধ! থাকা সত্তেও লোকে তীর্থ্যান্রা, দেশভ্রমণ, ব্যবসায় বাণিজোর 

জন্য অনেক বেশী চলা ফেরা করে। ১৯১৮-১৯ 

সালে প্রায় ৬২ কোটি রেলটিকিট বিক্রয় হয়) ইহা! 

হইতে আয় হয় প্রায় ৩* কোটি টাকা । গড়ে প্রতি যাত্রী ৩৯*২ মাইল 

চলিয়াছে। মাইলপ্রতি ১৯০৩ সালে ২৪৪ পাই ভাড়া ছিল , এখন সেই' 
ভাঁড় ৩৮ পাই করিয়া হইয়াছে। এই আয়ের অধিকাংশ তৃতীয় ও মধ্যম 

শ্রেণী হইতে হইয়াছে, কেননা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ভাঁড় পূর্ব হইতে বৃদ্ধি 

পায় নাই-_ভাড়। বাড়িয়াছে নিম ছুই শ্রেণীর । 

মূলধন ও রেলের জন্য 
বায় 

রেলের আঙ্ন বায় 

যাত্রীর সংখ্যা 



৫৫৬ ভারত-পরিচয় 

১৯১৮-১৯ সালে মালপত্র প্রায় ৯* মিলিয়ন টন চলাফের! করে-- 

১৯০৮ সালে ৬২ মিলিয়ন টন্ ছিল। যুদ্ধের সময়ে ও পরে কয়লা, রসদপত্র, 

খাগ্ঘসামগ্্রী প্রচুর পরিমাণে আনাগোনা করে। 
মাশুল প্রতিন্নীইলে টনকরা ১৯*৮ সালে ৫**৯ পাই 

এর জায়গায় কমিয়া ৪*২৬ পাই হইয়াছিল; ১৯১৬-১৭ সালে ৪ পাই 

হয়। বর্তমানে তাহার চেয়ে কিছু বাড়িয়াছে। 

সরকারী রেল ছাড়া জেলাবোর্ডের পরিচালনাধীন রেল লাইন আছে; 

১৯১৮-১৯ সালে ইহার আয় হইয়াছিল ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা 

পূর্বের বংসর হইতে ১,৫৮,১৩০০০ টাকা অধিক। 

জেলা-বোর্ডের রেলের মূলধন ৬৭ কোটি, ৩১ লক্ষ, 

৭৬ হাজার; শতকরা ৭৩৬ টাকা লাত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের মধ্যে এখন আর এমন একটি জেলা নাই যেখানে রেলে 

করিয়া না যাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ত “করিয়া! আসা- 

মের পূর্বদিকে প্রায় চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত, আবার 

কাশ্ীরের দক্ষিণ হইতে ভারতের দর্বদক্ষিণ স্থান 

ধনুস্কোটি পর্য্যন্ত রেলপথ নিমিত হইয়াছে । দেশের মধ্যে বিগ্রব, বিদ্রোহ 

হইলে তাহ! তদ্দণ্ডেই সরকার দমন করিতে পারেন, আবার দেশের বাহির 

হইতে শত্রু আসিলে সমগ্র বুটাশশক্তি ফেখানে লইতে পারেন। তা ছাড়া 

ডাক বিভাগ সম্পূ্বরূপে রেলের অধধীন। পোষ্টীপিসের অদ্ধেক কাজ 

রেলের ডাকগাড়ীতে হয় । 

ভারতবর্ষের রেলপথ ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। এশিয়ার অন্তান্ত 
ংশের সহিত রেলপথে আনাগোনার বাধা অনেক; তার মধ্যে প্রধান 

ৃ বাধা প্রাকৃতিক। ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে যাইতে 
রা এখন সমুদ্র ্রীমারে করিয়া পাঁর হইতে হয়। ভারতের 

দক্ষিণতম ষ্টেশন ধনুস্বোটি ; সেখান হইতে সিংহলের 

মালপত্র 

[চীলাবো ডের রেলপথ 

"রলের উপকারিতা 



রেলওয়ে ৫৫৭ 

নিকটতম রেলষ্ট্েশন ২১ মাইল দূরে । এইখান দিয়! রেল লইতে গেলে 
মাঝে মাঝে কতকগুলি দ্বীপ পড়ে; ১৯১৩ সালে এখানকার মাগজোথ 
হয়। প্রায় আট মাইল পথ স্থল দিয়া লওয়া যাঁইবে, অবশিষ্ট ১৩ মাইল 

মুদ্রের উপর দিয়। লইতে হইবে । এই সব করিতে ব্যয় আনুমাণিক ১ 
কোটি ১১ লক্ষ টাক! পড়িবে। ইহা! কবে আরস্ত হইবে তাহা ঠিক হয় নাই । 

ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মদেশের রেলপথে যোগ নাই । এই রেলপথ 

নিম্ণণের কথা ঠিক ঠাক হইয়াছে। টট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর 
বমির সহিত রেলপথ দিয়া এই পথ চলিবে । পথের মাঁপ হইয়া গিয়াছে । 

যোগ ব্যয় অনুমানিক ১০ কোটি টাকা! পড়িবে । 

তারতের কাছাকাছি দেশের সঙ্গে যেমন রেলপথে যোগস্থাগনের 

চেষ্টা চলিতেছে; যুরোপের সহিত স্থলপথে যোগস্থাপনের ইচ্ছা ইংরাজ 

সরকারের অনেক দিন হইতেই প্রবল। রুশেরা এশিয়াতে বাঁজাবিস্তার 

করিতে করিতে রেলপথ বিস্তার করিয়াছে ; তাহাদের রেল পেটরোগ্রাড 

হইতে প্রশীত্ত মহাসাগরের উপকুলস্থিত ভাঁডিভোষ্টক পর্যাস্ত। আর 
একটি পথ দক্ষিণরুশ দিয়া কাশ্যপ তদের তীর পর্য্যন্ত 

আসিয়াছে; হের এপার হইতে পুনরায় আর একটি 

রেল মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়া আসিয়া আফগাঁনি- 

স্থানের উত্তর পর্য্যন্ত আসিয়া! থামিয়াছে। রুশ হইতে বাঁহির হইয়া স্থল 

পথে প্রায় ভারতের কাছে আগা যায়। অপরদিকে এশিয়! মাইনরে 

জান্মানরা তুীসিরকারের নিকট হইতে জমি লইয়! বহুশত মাইল রেলপথ 

নির্মাণ করিয়া মেসোপটেমিয়ার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। 

ইংরাজ দরকার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে খুব উৎসাহের সহিত মাপজোথ 
করাইয়া, কমিশন বসাইয়া রেপনিম্মীণ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন ; কিন্তু 

নাঁনা রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে 

অনেকগুপি পথ মাপা আছে; একটি মধ্যএশিয়া হইতে পারস্ত ভেদ 

মুরোগের সহিত রেলে 

যোগ 



৫৫৮ ভারত-পরিচয়। 

করিয়া বেলুচিস্থান দিয় ; আর একটি কনষ্টার্টিনোপল হইতে এশিয়ামাইনর 
দিয়া দক্গিণ পারস্ত দিয়া। এই রেল করাচীর সহিত মিলিত হুইবে। 

মধ্যযুরোপের মধ্য দিয় আসিলে কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্মুথের প্রণালী গার 
হইতে হইবে না। আবার ইঞ্জিনীয়ারদের কল্পনা এখানে ক্ষান্ত হয় নাই। 
তাঁহার! ইংলগড হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ করিয়া এক রেলপথ বিশ্মাণের 

কথা ভাঁবিতেছেন। এই পথ সমুদ্রতল হইতে তিন শ+ ফিট নীচে দিয়! 

যাইবে ও দৈর্ঘে ৩২ মাইল হইবে। সুতরাং লগ্ডন হইতে বাহির হই 

সমস্ত যুরোগ ও এশিয়। পার হইয়। আট দিনের মধ্যে ভারতের রাজধানী 
দল্লীতে আশা যাইবে । কবে এ পথ নিশ্মিত হইবে তাহা! কেহ বলিতে 

পারে না। কারণ ইহার মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। 
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৮। দ্বভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার 
ভিক্ষা যখন ছুলত হয় তখনই লোকে বলে ছুতিক্ষ হইয়াছে। আমাদের 

দেশে ভিক্ষা দেওয়াটা লোকধর্মের অন্তর্গত অনুষ্ঠান ছিল সুতরাং সেই 
ধর্ম লৌকে করিতে অক্ষম হইলে দেশে অকাঁল হইত। এই অকাল বা 
ঘর্ভিক্ষ নানা কারণে হয়? যুদ্ধের জন্য শস্ত ক্ষেত্র নষ্ট হয়, বন্যায় দেশ ডুবিয়া 
যায়, জলাভাবে শস্ত পুড়িয় যায়, পঙ্গপালে শশ্ত খাইয়৷ নিঃশেষ করিয়া 

ফেলে। মোটের উপর খাগ্ঘশস্তের অভাব হইলে দুর্ভিক্ষ, হয় বা অকাল 

দেখা দবেয়। তবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ বৃষ্টির অভাবেই শঙ্ত নষ্ট 
হয়। আমাদের দেশে শতকরা! ৭২ জন লোক কৃষির মুখাপেক্ষী; স্থতরাং 

এ চাষ নষ্ট হইলে পোকের কি অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করা যাঁয়) তবে 

সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ এত বড় দেশ এবং এখানকার জলবায়ু, কৃষি 
পদ্ধতি এত বিচিত্র রকমের যে সমগ্র দেশে একসঙ্গে দুর্ভিক্ষ খুব কমই হয়। 

এক প্রদেশে অন্নাভীব হইলেও অন্ত গ্রদেশে শন্ত সন্তায় পাওয়া যাইতে 
পারে এবং বর্তমানে রেলগথের সুবিধা হওয়ায় শস্য সহজে স্থানান্তরিত 

করা কঠিন হয় না। কিন্তু সমগ্যা শন্ত সরবরাহ নহে--সমস্ত। হইতেছে 
লোকের অর্থাভাব। সারা বছর যাহার! ক্ষেতে খামারে কাজ পায় সেই 

ভূমিহীন অরমজীবিদেরই সর্ব প্রথমে কাজ বন্ধ হয়। মেই লোকদের কাল 
দেওয়াই সমস্ত) বর্তমানের ছুরভিক্ষ অল্নের অভাব নয়, অর্থও কর্মের 
অভাবে লোকে অন্ন কিনিবার অক্ষমতা । 

অনেকের ধারণা যে ইংরাজ আগমনের পূর্বে আমাদের দেশে হুরিষ্ 

ছিল না) এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সতাযুগে সত্য সত্যই শোক 
দুঃখ ছিল না, ইহা &ঁতিহাসিক সত্য নহে। তবে প্রাচীন গ্রশ্থাদিতে ও. 
পরিব্রাজকগণের বর্ণনাঁতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ খুবই কম পাঁওয় যায়। গ্রীক 
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পরিব্রাজক ও দূত মেগাস্তেনীস লিখিয়া গিয়াছেন যে “ভা; 
রভিক্ষ হয় নাই এবং পুষ্টিকর খাগ্যের সরবরাহ কখনো সা 
অনটন্ হয় নাই । গ্রীক্ দূতের কথা অতিরঞ্জন হইতে পারে। 

তাহার অর্থশাস্ত্রে দেশে অকাঁল বা দুর্ভিক্ষ হইলে কি বাবস্থ। : 
হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়। গিয়াছেন।) ভাঁহা এই £-€১)% 

মাপ (২) দেশান্তর গমন (৩) রাঁজকোব হইতে অর্থ ও শশ্ত দান ( 

জলাশয়, কৃপ প্রভৃতি খনন ( ৫) অন্ত স্থনি হইতে শশ্ত আনয়ন । 

মুনলমান এঁতিহাসিক গণ মুদলমীন শীদনকাঁলের অনেকগুলি দুর্ভি 
ক্ষের বর্ণনা দিয়াছেন; প্রথম দুভিক্ষ হয় ১৩৪৩ সালে মহম্মদ টোগলকের 

রাজত্বকালে । মহম্মদ অর্ধউন্মাদ ছিলেন, তথীচ দিল্লীর অধিবাসীরা! যাহাঁতে 

ছয় মাসের খাস্ পাঁয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । আঁকবরের সময়ে সমগ্র 

হিন্দস্থানে বৃষ্টির অভাবে ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দেয়। বাদসাহ্ বড় বড় 
সহরে খাগ্বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । সাহজাহানের রাজত্বের প্রথম 

ভাগে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার তুলন৷ পূর্বে পাঁওয়া যায় না। 

সম্রাটের বিশেষ চেষ্টা সন্েও বন লক্ষ লোঁক মরিয়াছিল। আরঙজেবের 

সময়েও পুনরায় ছুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । সেই দ্বেশব্যাপী অভাবের দিনে তিনি 

রাঁজোচিত মহান্ুভবত। প্রকাশ করিয়াছিলেন ) কৃষকদের খাজনা ও অন্ঠান্ি 

কর মাপ করিয়! দিয়াছিলেন, রাজকোষ হইতে প্রজার প্রচুর দান সাহায্য 
পাঁইয়াছিল ; সম্তায় শন্ত কিনিয়! আনিয়া সরকার বাহাছুর স্বল্পমূলে তাহা৷ 

বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

ই্ট,ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাঁলে ভারতবর্ষের কোনো না কোনো 
ংশে সর্ধশুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ১২ বার ও ৪বার অকাল হয়। আমরা নিয়ে সেই 

সব হুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি । | 

১৭৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশে ছূর্ভিক্ষ হয়; এই দুর্ভিক্ষ 
ছেয়াত্তরে মন্বস্তর নামে প্রচলিত । শোঁনা যাঁয় এই ম্থস্তরে বাংলা 
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দেশের একতৃতীয়াংশ লোক লোপ পাইয়্াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিদ 

আসিয়া বাংলা দেশের যে বর্ণনা দেন তাহা! অতি ভীষণ। এই সময়ে 
ওয়ারেন হেষ্টিংঘ বাংলাদেশের শাসনকর্তা হইলেও তখনকার শাসন- 

তার মুসলমান-ইংরাজ উভয়ের উপর ন্তন্ত ছিল। ১৭৬৯ সালেই 
চারিদিকে ছুর্িক্ষের চিহু দেখ! দেয়, কিন্তু কেহই কোনে! প্রতিকারের 

চেষ্টা করেন নাই। 

১৭৮১-৮২ | মান্দ্রাজ 'ও বোম্বাই প্রদেশে ভীষণ অকাল 
দেখ! দেয়। মৈশুরের যুদ্ধের পর এই দাক্ষিণাত্যে ছুরিক্ষ হয়। 

১৭৮৪ | সমগ্র উত্তরভারতে ভীষণ ছূর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। 
অযোধ্যা প্রত্ৃতি দেশ ১১।১২ বৎসর পূর্বে যেরূপ সমৃদ্ধ ছিল, এই সময়ে 
তাহার চিহ্ন মাত্র পাওয়া যাঁয় না। হছুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা জানা! যাঁয় না । 

১৭৯২ | ১৭৯১ সালে অতিবৃষ্টির জন্য বোম্বাই, মাদ্রাম ও 

হায়দ্রাবাদে ছূর্ভিক্ষ মারাত্মকরপে দেখা দেয়। মাদ্রাসে রিলিফ বা 
স্বোঁকার্ধ্য এই বৎসর খোলা হয়। ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী 

বন্দবস্ত হয় তারপর হইতে বাংলাদেশে মারাত্মক রকমের দুর্ভিক্ষ খুব 
কম হইয়াছে । 

১৮০২-৩। বৃষ্টির অভাবে এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ 

ও মাঁদ্রাসে অকাল দেখা দিল। লর্ড ওয়েলেদলীর সহিত মহরাট্টাদের যুদ্ধের 
অনতিকাঁলপরেই এই ছূর্ভিক্ষ হয়। হোলকার ও তাহার পিগারীর 

দস্যুদের উৎপাঁত 'ও ধ্বংসকার্ধ্য এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কাঁরণ। 

১৮০৩-৪ | সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যাতে হুরভিক্ষের 

পরেই উপধূ্ক্ত অন্নকষ্ট দেখা দেয়। অযৌধ্যা-নবাবের রাজোর কিয়দংশ 
বুটাশ শাসনাধীনে আপিলে জমি জমার বিলি নৃতন করিয়া হয়। খাজনা 
আদায় সম্বন্ধে ইংরাঁজ কর্মচারীরা যেরূপ নিষ্ঠা দেখাইতেন মুদলমান 
আমলের টিলাঢাল ব্যবস্থাকালে তাহ! সম্ভব হইত না । সরকার বাহাছুর 
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প্রায় ৩* লক্ষ টাকা মাঁপ করিয়াছিলেন; তা ছাড়া টাকা ধার দিয়, 

বাহির হইতে শন্য আমদানী করিয়! প্রজার সুবিধা! করিয়াছিলেন । 

১৮০৫-৭ | মান্দ্রীজের কয়েকটি জেলাতে অন্নাভাব দেখা 

দেয়। শ্যর টমাঁদ্ মন্রো এখানকার নৃতন জমি বিলিব্যবস্থা করেন। 

অক্নাভাবের সময়ে সরকার হইতে কোনো সাহাষোর প্রয়োজন হয় 

নাই। দেশী লোকের বদানাতার উপর গতর্ণর বাঁহাছুর ছুস্থ লোকের 
সেবার ব্যবস্থ। ছাড়িয়া দেন। 

১৮১১-১৪ | এই কয় বদর মীদ্রাস, বোম্বাই ও রাজপুতনায় 

দুর্ভিক্ষ দেখা দ্েয়-_কোথায়ও বা ভীষণভাবে কোথাঁয়ও বা দামান্য 
তাবের আকাঁরে। রাঁজপুতানার দশাই সবচেয়ে শোঁচনীয় হইকাছিল) 

অনুমান ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা পড়িয়াছিল। দেশীয় 

রাজার! ইহার জন্য দায়ী__বৃটাশ সরকার নয়। 

১৮৩০ 1 বহু সুবসরের পর এই বার উত্তরমীদ্রাসে, দক্ষিণ 

মহরাঠাদেশে, মৈশুর ও হায়দ্রাবাদে ভীষণ ছুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গণ, 
জেলার ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ লক্ষ লোক নিঃশেধিত হইবার পর 

মাদ্রাস গভর্ণমেন্টের চেতনা হয; কারণ সরকার বাহাছুর এই আঁক- 

স্মিক ব্যাপারের জন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না । এই ছুঙ্ভিক্ষে উক্ত 

প্রদেশগ্ডলির অনেক জেলার শতকর!] অদ্ধেক লোঁক অনাহারে বা 

অনাহারজনিত পীড়াঁয় প্রাণত্যাগ করে। 

১৮৩৭ | এই বৎসরে উত্তর ভারতে ছুর্ডি্ হয়। সরকার হইতে 
এই বার সর্ব-প্রথম “রিলিফ? কাজ খে।না হইয়াছিল; কিন্তু পীড়িত ও 

অকর্মণ্যদের সেবার ভার সরকার বে-সরকাঁরী দান সাহায্যের উপর 

ছাঁড়িয় দিয়াছিলেন। কাঁনপুর অঞ্চলে সরকার হইতে শব ফেলিবার 

ব্যবস্থা হয়, অনুমান ৮ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে মার পড়িয়াছিল ; ১৮৮৭ 

সালের ছুর্ভিক্ষ-কমিশন বলেন যে উক্ত অনুমান কম হইয়াছিল। ১৮৩৮ ও 
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৩৯ সালে গুজরাট, কচ্ছ ও কাথিবাড়ে অকাল ও ১৮৪৪ সালে দাক্ষিণাত্যে 

অন্নাভাঁব হইয়াছিল। 

১৮৫৪ | মাদ্রাস ও হায়দ্রাবাদের কিয়দংশে ছূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 

সরকার এবার “রিলিফ” কার্য খুলিয়া বু অনাথের প্রাণরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। নয় মাঁস ধরিয়। ৫০ হাজার লোক কাঁজ করিয়াছিল । 

১৮৫৭ সাঁলের পর ভারতবর্ষ শাসনের ভাঁর কোম্পানীর হাত হইতে 

বুটা পালমেপ্টের ভাতে গেল । সিপাহী বিদ্রোহের পর গোঁল মিটাইয়| 
বদিতে বসিতে ভীষণ এক ছূর্ভিক্ষ দেশকে আক্রমণ করিল । 

১৮৬০-৬৯। এই ছুূর্ভিক্ষ দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলেই ভীষণাকারে 
দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশের রাজনীতি, শাঁসন-পদ্ধতি ও 

অর্থনীতি সমস্তের মধ্যেই একটা নাড়া পড়িয়৷ যায়। উত্তরপশ্চিম 

প্রদেশের অদ্ধেকের উপর রাজস্ব মাপ করিতে সরকার বাধ্য হন। এই 

তুর্ভিক্ষে আন্ুমানিক ৫ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। সরকার বাহাছুর 

ছিপ নিবারণের জনা যথেষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ২৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হয়__ইহাঁর মধ্যে সাঁধারণে প্রায় ৯ লক্ষ টাঁকা দেয়। ছুর্ভিঙ্গান্তে 
দুর্ভিক্ষের কারণ, কতখানি স্থানে অভাব হইয়াছিল, কত লোক 

'অনাহারে মরিয়া ছিল ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের জন্ত সরকার কর্ণেল 

বেয়ার্ড শ্মিথ্ নামে জনৈক বিচক্ষণ কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন। 
১৮৬৫-৭ 7 উড়িষ্যার ছুভিক্ষ নামে বিখ্যাত ; তবে মাদ্রাস বোম্বাই 

প্রভৃতি প্রদেশেও হইয়াছিল) সর্বসমেত ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ লোকের 

মধো অন্নমভীব দেখা দেয়। উড়িষ্যার কষ্টের তুলন! হয় না । সরকার 

বাহাছুর দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কমণারীদের নিকট হুইতে ভুল সংবাদ 
পাইয়াছিলেন। সত্য খবর পহিবাঁর পর উড়িষ্যাতে শন্ত পাঠাইবার সময় 

চলিয়া গিয়াছিল; তখন উড়িষ্যায় রেল হয় নাই । সমুদ্রপথে জ্যেষ্ঠ মাসে 

ধান পাঠাইলে উড়িষ্যায় পৌছিল আশ্বিন মাসে। বদর হইতে শন্ত 
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দেশের মধ্যে লইয়া যাঁইবাঁর উপায় ছিল না । ফলে উড়িষ্যার ১৭ লক্ষ 

বা এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সরকারী রিপোর্ট অনুসারে অনাহারে 
প্রাণত্যাগ করে । শোন! যাঁয় মাদ্রাসে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ ও ভন্তান্ঠ 

স্থানে প্রায় ১ লক্গ ৩৫ হাঁজার লোক মবিয়াছিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ 

সরকারের প্রায় ১২ কোটি টাকা নানাভাবে লোকসান হয়। উড়িষ্যাঁয় 

সরকারী রিলিফে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছিল এবং ছুই বৎসরে 

প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাত তাত দেওয়া হইয়।ছিল, মাঁদ্রাসে প্রায় 

২ কোটি ১০ লক্ষ পাত ভাত বিলি করা হয়। 

১৮৬৮-৭০ । পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অভাবের ক্রন্দন থামিতে না 

থাঁমিতে পশ্চিমে 'ও উত্তরতারতবর্ষে অনাহাঁরের বিকট রূপ দেখ! দিল। 

রাজপুতানায় ইহা বড়ই তীব্রভাবে হয়। এইখানেই প্রার ১২ লক্গ লোক 
মবিয়াছিল । অন্তান্ত প্রদেশেও কেহ কেহ বলেন প্রায় ১২ লক্গ লৌক 

অনাহারে বা অনাহাঁরজনিত পীড়াঁয় মারা পড়ে। এবারের ছুর্ভিক্ষে 

কেবল যে মানুষের খাগ্ঘশন্তের অভাব হইয়াছিল তাহা নহে, গে 
মহিষের খাস্ত 'ও জলের অভাব খুব হয়। রিলিফ কার্ধো ভারত সরকার 

প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা বাগ করেন ও ৭ লক্ষ টাকা সরকার কৃষকদের 

ধার দেন। এই গেল রাজপুতানা ও আজমীরের কথা । আগ্রা 

প্রদেশেও প্রীয় সর্বসমেত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। বুষ্টির অভাবে এই 

দুর্ভিক্ষ হয়| 
১৮৭৩ । বঙ্গ, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশের পূর্বদিকে, মধাভারতে ও 

বুন্দেলথণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে ছুর্ভিদ বড়ই নিদারুণ 

হইয়াছিল। সেবার বাঙ্গলার গভর্ণমেন্ট খুবই তৎপরতা ও দক্গতার সহিত 

রিলিফ কাঁর্ধা করিয়াছিলেন । সরকারের প্রা ১ কেটি টাক] বায় হয়। 

এবারে মানুষ বেশী মরে নাঁই। 

১৮৭১৬-৭৮ 1 দ্গিগ ভারতবর্ষ, মীদ্রাস, মৈশুর, হাঁয়দ্রাবাদ 
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বোম্বাই অঞ্চলে ১৮৭৬ সালে ছূর্ভিক্ষ দেখা দিল; পর বৎসরে এই মন্বস্তর 
মধ্যপ্রদেশ, যুকজপ্রদেশ ও গঞ্জাবে ছড়াইয়া! পড়ে। ইতিপূর্বে এরূপ 
অন্নাভাব কখনো! হয় নাই। ছুঃখের বিষয় প্রাদেশিক গভরর্েন্ট সমূহ 
রিলিফ কার্ধ্য সথচারুরূপে চালাইতে পারেন নাই । সরকার বাহাছুর বলিলেন, 

যে মানুষের প্রাণরক্ষা করা কখনই সরকারের দায় বলিয়া স্বীকার করা 

যাইতে পাঁরে না । খরচের দিকে না তাঁকা ইয়া জীবনরক্ষার ভার লওয়া 

সরকারের সাধ্যের বাহির । কাঁহাঁকেও অলস হইয়া খাইতে দেওয়াটা 

নীতিবিরুদ্ধ; সুতরাং এবিষয়ে খুব কড়াকড়ি হওয়াতে ফলটা হইল 
ভীষণ। ছুর্ভিক্ষ কমিশন (১৮৭৮৮০) অনুমান করেন যে. কেবলমাত্র 

বুটাণ ভারতে খুব কম করিয়৷ ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক এই ছুই বৎসরে 

অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়াঁয় মাঁরা পড়ে । এক মৈশূরেই ১৯ 

লক্ষ লোক মরিয়াছিল। 

১৮৭৮-১৮৯৬ সাল পর্যান্ত ভারতে ছুইটি দুর্ভিক্ষ ও পাঁচটা অকাল 

হয়) তবে সেগুলি সমস্ত দেশব্যাপী হয় নাই, অনাহারে ঘৃত্যুও হইয়াছিল 

বলিয়া খবর পাওয়া যাঁয় না । 

১৮৯৬-৯৭ | বৃষ্টির অভাবে যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বেরার, মা্রাস, 

বোন্বাই, বাংলা, বিহার, মধ্যভারত, রাজপুতানা, পঞ্জাব, বম? প্রভৃতি 

দেশে ঢুভিক্ষ দেখা দিল। বৃটাশভারতেই ৬ কোটি ২৫ লক্ষ লোক অতাব- 

গ্রস্ত হয় । সরকার প্রাম়্ ৭ কোটি টাক রিলিফে, ১$ কোটি টাকা 

খাজন| মাঁপে, ১8 কোটি টাকা খণদানে ব্যয় করেন। এক মধ্যপ্রদেশ 

ব্যতীত অন্ত সকল প্রদেশেই রিলিফের কার্ধা খুব ভাল হইয়াছিল। 
কেহ কেহ অন্মাঁন করেন বুটাশভাঁরতে ৫« লক্ষ লোক মরিয়াছিল। 

সরকারী কমিশন বলেন এরূপ ছুর্জিক্ষ পূর্বে ভারতে কখনো! হয় নাই। 
সরকারী ইংরাঁজ কর্ষচারীগণ ছূর্ভিক্ষের সময়ে কলের! প্রভৃতি মহামারী 
ব্যাধির সহিত কি ধীরভাঁবে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিন্ময 
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লাগে। সমস্ত কর্মচারী প্রাণভয়ে পলাইয়াছে কিন্তু ইংরেজ কর্মচারী 

প্রাণ দিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছেন। 

১৮৯৯-১৯০ ০। পূর্বোক্ত দুর্িক্ষের জের মিটিতে না মিটিতে ১৮৯৮ 
সালে আজমীটে অকাল দেখ! দিল ও পর বৎসরে মৈশ্ুমবায়ুর অভাবে 

পশ্চিম ও মধ্যভাঁরতে তীষণ রকম ছুরভিক্ষ দেখা দিল। দেশীয় রাঁজ্যদের 

মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কাঁথিবাড়ে দ্ুতিক্ষ হয়। বৃষ্টি অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় 

১১ ইঞ্চি কম হয়। ১৯০৭ সালে এপ্রিল মাসে গ্রায় ৬: লক্ষ লৌককে 
রিলিফকাঁজ দিতে হইয়াছিল। সরকারী কমিশন অনুমান করিলেন 

প্রায় ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক মর! পড়ে, গো-মহিষও বিস্তর মরে। 

সরকারের প্রায় ১০ কোটি টাকা বায়ু হয়। 

১১০১.১৯০৭। পর্য্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে বড় রকমের দুরিন্স 

না হইলেও প্র1দেশিক ছুর্ভিক্ষ ও অন্নভাব অনেকবার হইয়াছিল। ১৯০৭ 

সালে ভারতে প্রায় ৭* লক্ষ টন খাগ্ভশস্ত কম উৎপন্ন হয়। সরকার 

বাহাদুর ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চাষীদের অগ্রিম দেন। 

বিংশ শতাঁবীতে ছোট ছোট ছুর্ভিক্ষ অনেকগুলি হইয়াছে। ১৯১৩- 

১৪ সালে যুক্তপ্রদেশে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় ১৭ হাজার বর্গ মাইল 

স্থানে হুর্ভিক্ষ ও ৩* হাজার বর্গ মাইল ব্যাঁপিয়৷ অকাল দেখ! দেয়; কিন্ত 
সরকারী রিলিফের কার্ধা খুবই ভাল চলিয়াছিল বলিয়। ইহা৷ মারাত্মক হর 
নাই। ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের বাকুড়াজেলার ছুর্ভিক্ষের কথ! 
অনেকের ম্মরণ আছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর দেশের চারিদিক হইতে 
নিদারুণ অভাবের কথ। শোনা গিয়াছিল। ১৯২৭ সালের পুরীর ছূর্ভিক্ 

সেঙ্দিন শেষ হইয়াছে। ূ | 

পূর্বোন্লিখিত বর্ণনা হইতে দেখ! যাঁয় যে ছুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে চিরদিন 
হইয়া আসিতেছে এবং এখন পধান্ত তাহা কমে নাই। ১৮৮০ সালের 

দুর্ভিক্ষ কমিশন বলেন যে গড়ে প্রত্যেক সাতটি সুবত্সরে ছুইটি করিয়া 
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দুর্বৎসর হয়। আর দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রায় বাঁরভাগের একভাগ লোক 

অভাবগ্রস্ত হয়। কতকগুলি প্রদেশে সহজেই অভাব হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে 

এমুন বৎসর যাঁর না যখন কোথায় না কোথায় ছুর্ভিক্ষ অল্প বিস্তর ন| 

থাকে । বড় বড় দুর্ভিক্ষ কয়েক বৎসর অন্তর হয়, কিন্তু সেইরূপ ভীষণ 

মন্স্তর হইবার পুর্বে আভাষ পাওয়া যায়। 
দুর্ভিক্ষের প্রধান ও প্রথম কারণ বুষ্টির অভাব) যেবার সময় মতে 

বৃষ্টি হইল না অথবা বাঁরিপাঁত কম হইল সেবারই শস্যের অভাব হয়। 
শস্তের দাম চড়িতে থাকে, এবং শ্রম্জীবিদের মধ্যে যাহারা সাধারণতই 
শ্রমবিমুখ তাহার! গিয়। ভিক্ষুকের দল পুষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে, খণ দুলভি 

হয় গু ভিক্ষার অভাব দেখা দেয়। চুরি ডাঁকাতি বাড়িতে থাকে এবং 

বেশ একটা চঞ্চলতা। দেবা যাঁয়। খাঁদ্ভাভাবে দেশের স্বাস্থ্যহানি এবং 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোনে! প্রকার সংক্রামক ব্যাধির আগমন দুর্ভিক্ষের 

প্রথম সুচনা জানাইয় দেয়। 

সরকার বাহাছুর বহুবার ছুভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়৷ অনেক অভি- 

জ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে কোন্ প্রদেশের কোথায় দুর্ভিক্ষ 

হইলে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহ! পুগান্পুঙ্খরূপে ছুতিক্ষ আইন 

পুস্তকে ( 10106 00০) লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে প্রত্যেক সরকারী 
কর্মচারীর কর্তব্য নির্ধারিত আঁছে। ছুর্ভিক্ষের সুচনা হইলেই সরকার 

নিয়লিখিত কার্য্যগুলি করেন। পুরাণে! কৃপগুলি ঝালাই, নৃতন কৃপ 
খনন ও গ্রামের অন্তান্ত উন্নতির জন্ত সরকার বাহাছুর প্রচুর অর্থ 
অগ্রিম দেন) বে-সরকারী সাহায্য লাভ করিবার জন্ত জেলার কর্পা- 
চাঁরীর! চেষ্টা করেন) আগামী বৎসরের জন্ত বীজ কিনিতে টাঁকা 

অগ্রিম দেওয়া হয় ) অসহাঁয় পথিককে উদ্ধারের জন্ত পুলিশের হাতে কিছু 
টাকা দেওয়া থাকে; লোকের যথার্থ অভাব:হইয়াছে কি ন| জানিবাঁর 
জন্য সরকার বাহাদুর কাঁজ করিছে ডাকেন? ইহাকে 79৮ ০৮ বা 
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'যাঁচীই কাঁজ' বল! হয়। বড় বড় সহরে দরিদ্রীবাস খোলা হয়। 

রাজস্ব মাপ সন্বন্ধে খোজি খবর লওয়! সুরু হয়; প্রত্যেক জেলা বা প্রদে- 

শের মধ্যে রিলিফ-এলাঁকা তৈয়ারী করা হয়। গো-মহ্ষাদির খাস্ বা 

জলাভাব হইলে দরক'র বাঁহির হইতে পত্তখাগ্ভ আমদানী করিবার ব্যবস্থা 

করিয়া সাহাঁধ্য করেন। | 

'যাঁচাই কাজের, উদদেন্ঠছুর্িক্ষ দমন নয়, লোকের যথার্থ অবস্থা জানি- 

বার ইহাই একমাত্র উপাঁয়। অভাব যদি সত্য হয় তবে সেই যাচাই কাঁজকে 

রিলিফ-কাঁজে পরিণত করিয়া যথাবিধি সাহাঁধা দান করা হয়। যাহারা 

কাজ করিতে আসে তাহাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে £ফুরান বা 

মজুরী হিসাবে পয়স| দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে মজুরী দেওয়া হয়, 

তাহ! দেহকে কোনো প্রকারে বীচাইয়। রাখিরার পক্ষেই উপযুক্ত । এ 

ছাঁড়া অনেক লোককে বিনাশ্রমেই খাইতে দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর 

দরিদ্রীবীসে অনাথ ও অক্ষম লোকে আহার্য্য বা! খোরাঁকী পাঁয়। দরিদ্রা- 

বাঁসে বহু ভিক্ষুক সেই সময়ে আসিয়া জোঁটে ; এ ছাঁড়া অনেকে জাত্যা- 

ভিমানে শারীরিক শ্রম করে না-_তাঁহার! দরিদ্রাবাসে আসিয়া জোটে। 

সরকারী এই সব কাঁজ ছাড়া থুষ্টা্ মিশন, ব্রাহ্ম মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন 

আর্ধ্য মিশন ও অন্ঠান্ত অনেক ভারতীয় সেবাসমিতি হুর্ডিক্ষের সময়ে কাজ 

করেন। বৃষ্টি আরস্ত হইলে সরকার কৃষকদের টাকা কর্জ দিয়া আস্তে 

আস্তে রিলিফ কাঁজ ওঠাঁন। 

ভারতবর্ষের ছূর্ভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক ও আর্থিক । প্রাকৃতিক 

কেন তাহা আমরা পূর্বে বন্ুবার বলিয়াছি। বৃষ্টিই কৃষির প্রাণ; সেই 
বৃষ্টি কম হইলে ু র্ভিক্ষ 'অনিবাধধ্য হয়। সেই হেতু জলস্চেনের ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত খাল তৈয়ারীর প্রয়োজন এত অধিক। :৯০১ সালের 

ছুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছিলেন যে, সকল প্রদ্দেশে বড় বড় খাল খনন করা 

সম্ভব ন| হইলেও ছোট ছোট খাল ও জলাশয় খনন করিবার অনেক কাজ 
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বাকি আছে। এ ছাড়া 'গুষ্চচাষ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশমধ্যে প্রবর্তনের 

চেষ্টা হওয়া দরকার । অনেক সময়ে ভীষণ বন্তায় শস্য ক্ষেত নষ্ট হইয়া 

যায়; জল চলাফেরার পথ পরিষ্কার থাঁকিলে এমন বন্টা হইতে পারে না । 

পঙ্গপালের উৎপাতেও বহুবার শস্য নষ্ট হইয়াছে । 

_ ছূরতিক্ষের প্রাকৃতিক কাঁরণগুলি খুব বড় হইলেও এই গুলিই প্রধান 

নয়_ইহাঁর প্রধান কাঁরণ আর্থিক । শস্তের অভাব স্থানে স্থানে হয়-. 

কিন্তু শস্তের অভাঁবে লোকে মরে না, লোকে মরে শশ্ত কিনিবার, 

টাকার অভাবে। বস্ত্রের অভাবে যখন কোনো স্ত্রীলোক আত্মহত্যা 

করে, তখন স্থানীয় বাঁজীরে কাপড়ের অভাঁব দেখা যায় নাঃ 

তেমনি অর্থের অভাবে লোকে শন্ত কিনিতে পারে না। 

শন্তের অভাবে মরে নাঁ। সুধত্সরে চাষী বাচিয়া থাকে, 

অকালের দ্বিনে তাহার বীাচিবার উপাঁয় নাই। ভারতবর্ষের দারি্র্য 

প্রবাঁদগত | দুর্ভিক্ষের সময়ে ভিক্ষা দেয় নাই এমন স্থসভ্যজাতি পৃথিবীতে 

নাই। ১৯১৮ সালের ছূর্ভিক্ষের সময়ে কানাডার টরেপ্টোবাঁসীরা 

অভাবগ্রস্ত লোকের জন্ত টাকা তুলে; কিন্তু তাহারা ভারতের 

দারিদ্রের চিত্র নাঁকি খুব অতিরঞ্জন করিয়া বর্ণনা করিয়াছিল বলিয়া 

ভারত-সচিব তাঁহাদের দাঁন গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের সাধারণ 

লোকের একমাত্র ব্যবসাঁয় ও উপজীবিকা কৃষি । কেবল কৃষি করিয়। 

জাঁতি বাঁচিতে পারে না। আমাদের শিল্পকলা ধ্বংস হইয়াছে-_ 

তাঁতি;কামীর, কুমার, চুতার সকলেই চাষ করিতেছে । শিল্প ও কৃষির 

মধ্যে সামপ্রন্ত নাই ৷ একজন কৃষক বৎসরের অধিকাংশ সময় হয় বসিয়া 

না হয় পামান্ত দিন মজুরী করিয়। কাঁটায়_-কোনো! শিল্প তাহার জান! 
নাই । এমন কি তাঁতির ছেলে তাঁতের কাজ জানে না বা শিখিতে চায় না) 

কারণ কাপড় বুনিয়। তাঁহার পৌঁষায় না। কয়েকজন মাত্র লোক 

ধনী ও ব্যবসায়ী হইলে ভারতের এই দারিদ্র ছুঃখ দূর হইবে না। যুদ্ধের 
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সময়ে অনেকে ধনী হইয়াছেন। তাহাদের অর্থ দেখিয়৷ দি কেহ বলেন যে 
দেশের দারিদ্র কমিয়াছে তবে তাহারা সত্যদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলেন। 

সরকার বাহাছুর দেশের দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় সেজন্য জলসেচনের 

জন্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন) শিল্পবিভগ উন্নৃতিকল্পেও বন্ছ অর্থ 

ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন) কৃষির দিকে তাহাদের সুৃষ্টি পড়িয়াছে; 
কিন্ত সরকার বাহাদুর যেমন চেষ্টা করিতেছেন দেশের লোঁকেও তাহার 

উপযুক্ত হইবার চেষ্টায় পিছপাঁও হইলে চলিবে না । সেই চেষ্টার নাম 
কো-অপারেশন, বা সমবায় বা একজোট হইয়া! লেন-দেন করিবার 

শক্তির বিকাশ | 

১৯০০ সাঁলে জয়পুরের মহারাজা ১৬ লক্গ টাকা সরকার বাহাদুরের 

হাতে দিয়া একটি ছুর্ভিক্ষ-তহবিল খুলিতে বলেন। সেই টাকা হইতে 

দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত প্রদেশগুলিকে রক্ষার চেষ্টা হয়। বর্তমানে সেই তহ- 

বিলে প্রায় ৩* লক্ষ টাক। জমিয়াছে। 

১০। সমবায় ও যৌথ খণদান সমিতি 
জগতের অতীত ইতিহাস-প্রতিদন্দিতা, প্রতিযোগিতা ও বলবানের 

উৎকর্ষ সাধনের ইতিহাস । জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সহকারীতা, সহ- 

যোগিতা ও আপমর সাধারণের আনন দিবার জন্ত প্রয়াসের ইতিহাঁস। 
বর্তমানজগৎ অতীতের ছন্দের যুগ ত্যাগ করিয়া! ভবিষ্যতের সাম্যের যুগে 
যাইতেছে বলিগ্না চারিদিকে এমন বিভীষিকা । ভারতবর্ষের উন্নতি 
নির্ভর করিতেছে সেই সময়ায় ও সহকারিতার উপর। 



সমবায় ও যৌথ খণদান সমিতি ৫৭3 

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এখানকার শতকরা ৭২ জন লোঁক কৃষি- 

জীবি, সুতরাং তাহাদের উন্নতিতেই জাতির কল্যাণ। কৃষি ও 

কৃষকের দশা আমাদের দেশে ভাঁল নয়। টাকা ধার করিবার 

সুযোগ স্ুবিধ। না থাকিলে কেনো দেশেই চাষের কাজ ভালরূপে 

চলিতে পারে না। ছোট ছোট জোতদার ও কৃষকের টাকার প্রয়ো- 

জন খুবই বেশী এবং সেই জন্যই দেখ যায় পৃথিবীর সর্বত্র তাহারাঁই ছুঃসহ 
খণের ভারে মাঁরা পড়ে । যাহার! জমির মালিক ও চাষী আমাদের দেশে 

সেই শ্রেণীর ছোট ছোট জোতদারের সংখ্যাই বেশী এবং অধিকাংশ 

কূষকই মহাজনের কাছে খণী। 'আমাদের চাষীদের শতকরা ৪৪ জনের 
কিছু না কিছু খণ আছে। পঞ্জাবের কো-অপারেটিভ সোসাইটির 

রেজিষ্রীর কৃষিজীবিগণের খণবৃদ্ধি সম্বন্ধে তাত্ত করিয়। দেখিয়াছেল বে 

বড় বড় অমিদ্দারগণ যে পরিমাণে রাজস্ব গভর্ণমেন্টকে দিয়া থাকেন, 

তাহাদের দেন! তাহার সাত গুণ। কিন্তুছোট ছোট জমিদারের (অর্থাৎ 

যাহাদের পচিশ বিঘা জমি আছে) দেন! তাহাদের দেয় রাজস্ব হইতে 
আটাশ গুণ বেশী! সমগ্র পঞ্জাবের কৃষিজীবিদের দেনার সমষ্টি ত্রিশ 

হইতে পয়তাল্লিশ কোট টাকা । ১৮৯৫ সালে মাদ্রাস প্রদেশ সন্ধে 

ধরূপ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছিল যে দেনার সমষ্টি ছিল এক কোটি 

ত্রিশ লক্ষ পাঁউণ্ড ব। ১৩ কোটি হইতে ১৯ কোটি টাকা । ভারতবর্ষের 
ঠিক দেনার সমষ্টি কত হইবে তাহ। জাঁন! নাই, তবে কেহ কেহ অনুমান 

করেন মোট খণ প্রায় পাচ শত কোটি টাক1 হইবে । ইহা! অসম্ভব নয়, 

কারণ বাংলাদেশের এক ফরিদপুর জেলার ক্ৃষিজীবির মোট খণ দেড় 

কোটি টাক! ব| প্রতি কষক পরিবারের খণ গড়ে প্রায় ১২১২ টাক! ছিল 

সেও ১৯৯৩ সালে। বোম্বাই প্রদেশের একটি কৃষিপল্লীর অবস্থা 

তস্ত করিয়! তৎকালীন কৃষিবিভীগের অধ্ক্ষ ম্যান্ সাহেব বলিয়াছিলেন 
যে প্রত্যেক কষক পরিবারের ধণ ১১৮২ টাকা । ব্যাপারটি খুব ভাবনার 



৫৭২ ভারত-পরিচয় 

বিষয় বলিয়া সরকার বাহাদুর খুবই চিন্তিত ) কেন না যতদিন কষক 

খণভারে প্রপীড়িত থাকিবে, ততদিন তাহাদের আর্ক বা নৈতিক 

উন্নতির আশ অল্প। অথচ মূলধন নাঁই বলিয়া তাহাদের খণ করা ছাড়া 
কোনো উপায় নাই। মহাঁজনকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষে কৃষিকর্ম চলিতে 
পাবে না । সকল প্রকার মুখ হঃখের এক মাত্র সহায় গ্রামের "মহাজন |, 

মহাজন সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথ! শুনা যাঁয়-_কিন্তু এই মহাঁজন্র 

অভাবে চাঁষ বন্ধ হইয়া যায়। চাষীরা মহাজনের কাছ হইতে কখন 
টাকা বা কখন বীজ কর্স করে। অধিকাংশ প্রজা মাঠের ফসল বন্ধক 
দিয়া টাকা লয়। ধাঁন উঠিলে খণশোঁধ করিয়া! যদ্দি কিছু থাকে ত' সে 
ঘরে তোলে, তারপর সারা বৎসর মঞ্ভুরী করিয়া কোনো রকমে চালায়) 
আবার চাষের সময় খণ করে। এইরূপেই তাহার জীবন কাঁটে। 

যাহাধের অন্পস্বল্ল জমি আছে, তাঁহারা মহাজনের কাছে সহজেই খণ 
পায়। অনায়াসে খণ করিবার সুযোগ পাইয়া ইহারা অমিতব্যয়ী হইয়া 
পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে খণের দায়ে সমস্ত জমি মহাজনের হাতে 

পড়িয়াছে। 

মহাঁজন সাধারণত কৃষকের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় 
করিয়া থাকে । শ্ুদের হার স্থান ও পাত্রভেদে কমবেশী হয়; সদ 
শতকর| বার্ষিক ৩৭1০ টাঁকা হইতে ১৫০. পর্য্যন্ত আদায় কর! হর। 
কোনো কোনো অঞ্চলে ১৮২ হইতে ৩০২ টাকার বেশী লওয়া হয় না। 
মহাজনের কাছ হইতে ৯৯২ টাকা লইয়া ৬০০০২ টাঁকা ডিক্রি 

পাইয়াছে, ৯৯২ টাকা ধার দির ৪,০০*২ স্থুদে আসলে দাবী করিয়া 
€৮৫২ টাঁকা ডিক্রি পাইয়াছে এরূপ আরও অনেক উদাহরণ 
পাওয়া যায়। ৭ 

চাষবাসের ফলাঁফলট| কিছু অনিশ্চিত এবং কৃষকের খণ শীন্ব 
আদায় না হইবার আশঙ্কা থাকায় তাহাকে টাক! ধার দিতে গিয়া 



সমবায় ও যৌথ খণদান সমিতি ৫৭৩, 

মহাজন অধিক সুদ হীকিয়া বসে। তা ছাড়া অধিকাংশ মহীজনের মূল- 

ধনও অল্প। ভাল করিয়া চাষবাস করিতে যে টাঁকা প্রয়োজন হয় 

মহাজন তাহা দিতে পারে ন| বা দেয় না। এই কারণে ইচ্ছা থাকিলেও 

চাঁধী কৃষি-উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারে না । 

বহুকাল হইতে ভারতীয় কৃষকের ঞ্নঈগভার লাঘব করিবার নানা 

গ্রকার প্রস্তাব গভর্ণমেন্টের মনে উদয় হইয়াছে । বিশেষতঃ যতবার 

সুতিক্ষ হইয়াছে ততবারই তাহারা একটা কিছু করিবার জন্য উদ্গ্রীব 
হইয়াছেন; কিন্তু ঠিক পথ নিদেশি করিতে না পারিয়া৷ অন্ধকারে পথ 

হাতড়াইয়! বেড়াইয়াছেন। ১৯০১ সালে লর্ড কঙ্জনের আমলে ছুিক্ষ 

কমিশন বলিলেন যে কৃষকের খণভার লাঘব করিবার জন্ঠ ও চাষ বাসের 

উন্নতির জন্য টাক! ধার দিবার সহজ পথ করিয়া! দেওয়ার প্রয়োজন। 

ইহার পূর্বে যেসকল আইন .কাঁনুন হইয়াছিল তাহাতে দেশের ব্যাধির 
যথার্থ প্রতিকার হয় নাই তাহা সামগ্সিক উপশমের জন্য প্রলেপের মতে 

কাজ করিত। লর্ড কর্জন ১৯০৪ সালে যৌথ-খণদাঁন সমিতি স্থাপনের 

এক আইন মণ্্ুর করিলেন। 

প্রধানতঃ কৃষকদের পক্ষে সহজে খণ পাওয়ার কিছু সুবিধা করিয়া 

দেওয়াই এই আইনের উদ্দেম্ত । যাহাতে পল্লীর হ্ত্রধর, কর্মকার 

কুস্তকার গ্রতৃতি শিল্পীগণও টাক। পাইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা 

হইল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়! রেজিষ্টার নিযুক্ত হইল এবং 

কাঁজ সুরু করার মত মূলধন ভারত সরকার দান করিলেন। তবে ব্যাঙ্কের 

অংশ বিক্রয় করিয়া ও জন্সাঁধাঁরণের গচ্ছিত টাঁক1 লইপ্ন। উহাকে চাঁলা- 

ইবার ইচ্ছা সরকারে ছিল। ১৯১৫-১৬ সালে মোট মূলধন ছিল ১০, 
৩২, ৬৭, ১৪৯ টাকা; ইহার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা রাঁজকোষ হইতে ধার 

দেওয়া হইয়াছিল, বাঁকি সমন্তই অংশ বিক্রযন্ধ ও গচ্ছিত টাকা । ১৯০৪ 

সালের পর ১৯১২ সালে কো-অপারেটিভ বাঁ সমবার সম্বন্ধে আইন নৃতন 



৫৭৪ ভারত-পরিচয় 

করিয়। প্রণীত হয়। আমরা নিয়ে সরকারী পুস্তক “ভারত বিবরণী হইতে 
যৌথ-সমাজ সন্ধে কিছু অংশ উঠাইয়া দিতেছি :--এই যৌথ সমাজ 

অনুষ্ঠানটর বিস্তৃতির কোন সীম! নাই বলিলে চলে । এখনও সমগ্র ভারত- 

বর্ষে তেত্রিশ হাজার সমীজও স্থাপিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ২৯,০** 

সমাজ কৃষিকার্্য সংক্রান্ত । ভারতবর্ষে অনেক বিষয় ভাঙ্গিয়া নৃতন 

গড়িতে হইবে, দেই পুনর্গঠনে যৌথ-সমাজ অনেক কাজে লাগিবে। 

অবশ্ত এই অনুষ্ঠান যাহাতে ঠিক পথে চালিত হয় তজ্জন্ত গভর্ণমে্ট 

স্ব্বশেষে দায়ী । কিন্তু সাধারণের মনে একটা ইচ্ছ। জাগিয়াছে, যে ইহা 

বেনরকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এটা সুলক্ষণ সন্দেহ 

নাই। মান্জ্ীজে অস্পৃম্ত জাতিবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষ প্রসার হইতেছে । 

এ প্রদেশে যৌথ সমীজগুলির সভ্যসংখ্যা আড়াই লক্ষ * * বঙ্গপ্রদেশে 
যৌথসমাজের সংখ্য। ছিল ৩৯২৩) পূর্ব বর্ধাপেক্ষা ৫০* বাঁড়িয়াছিল। 
সভ্যসংখ্য! ১লক্ষ ৩৫ হাজার । পঞ্জাবপ্রদেশে কৃষিজীবিগণের যৌথ সমাজের 
সংখ্যা ৩৯৩৭ হইতে ৫২২৮ উঠিয়াছিল। উক্ত প্রদেশে ১৪টি জেলায় 

১৪৮টি যৌথদমাজ দশ বংসর হইতে কাঁজ করিতেছে । ইতিমধো 

সভ্যগণের মধো সিকি ভাঁগের অধিক এখন সমবায়ের কল্যাণে সম্পূর্ণ 

রূপে খণমুক্ত হইয়াছে। লাহোর জেলার মধো অনেকগুলি যৌথসমাঁজ 
সাম।জিক ব্যাপারে কতকগুলি অনন্গত ধুমধাঁমে অন্তায় ব্যয় করিতে 

নিষেধ করিয়া আইন করিয়াছে । এইরূপ অনেক জনহিতকর নিয়ম 

দেশের নাঁনা স্থানে প্রবত্তিত হইয়াছে । বোম্বাইএ যৌথ সমাঁজের 

'খ্যা ও তাহার্দিগের মূলধন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৯ সালে 
সমাজের সংখ্যা ছুই হাঁজারের অধিক ছিল ও হুলধন এক হইতে দেড় 

কোটির মধ্যে । এখানে অনেক বেসরকারী দক্ষ লোক পাওয়া! যাঁয় 

ও সেইজন্ত উত্ত প্রদেশে এই শুভ অনুষ্ঠানের এত প্রসার হইয়াছে । 

যুক্ত প্রদেশে ২৮৭৬ হইতে ৩১৮৬ তে উঠিয়াছিল, কিন্তু সভ্যসংখ্যা ৯২ 



সমবায় ও যৌথ খণদান সমিতি ৫৭৫ 

হাঁজ|রাই আছে, তবে তাহাদের টাকা বাড়িয়াছে। বিহার-উড়িষা। 
প্রদেশে যৌথ-সমাজের সংখ্যা ছিল ২*৪৪। বস্তুতঃ যৌথ সমাজের 
স্থাপনা কেবল টাকা ধার দিবার জন্ত নহে, অন্তান্তি উদ্দেশ্তে উৎসাহ 

প্রাপ্ত হইয়াছিল। দোকানদার জিনিব পত্রের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়। 

দিলে, যৌথসমাঁজ মাল কিনিয়! গুদমজাত করিয়া সন্তায় বেচিয়া 
সভ্যগণকে অনেক সুবিধা করিয়াছিল । 

যৌথসমাজের একমাত্র কাজ খণদান নয়; চাঁধারা জোট 

বাধিয়া সার, লাঙ্গল, বীজ খরিদ করিতে পারে; ব্যয়সাপেক্ বৈজ্ঞানিক 

কৃষিপদ্ধীতি অনুসরণ করিতে পারে; ফসল গোলাজাত" করিতে, 

গরু বাছুরের উন্নতি বিধান করিতে পারে । দালাল আসিয়া তাহাদের 

মধ্যে দ্াড়াইয়। বেশীর ভাগ লাভ করে, চাঁধীরা৷ একত্র হইয়! এক স্থান 

হইতে অন্ত স্থানে ধান, গম, শত্ত, তরীতরকারি, ডিম প্রতৃতি জিনিষ 

চালান করিতে পারে। আবার সহর হইতে জিনিষ পত্র কিনিয়া 

নিজেদের জন্ত আনিতে পারে। এই বেচা ও কেন! ছুইই যৌথ সমাজের 
দ্বারা হইতে পাঁরে। মাঝে পড়ি যাহার! কৃষকের সর্বনাশ করিতেছে 

তাহাদের সুদিন চলিয়া যাইবে; প্রতিদবন্দিতা ও প্রতিযোগিতায় 

পৃথিবীর মুক্তি নাই, ভারতেরও নাই। সহকারিত! 'ও সমবারতায় 
ভারতের মুক্তি। 

লমবাঁয়তা একদিকে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের নিজীব অকিচ্ছন্ুতায় 

অপরদিকে একান্ত ব্যক্তিস্বাতিন্ত্যের নিক্ষলতায় আঘাত করে, একা দকে 

রাষ্ট্রচেষ্টার মধ্যে মানুষের স্বচেষ্টার অবসাদকে অপরদিকে ব্যক্তিগত 

দৌবল্যের মধ্যে সমষ্টিগত শক্তির বিক্ষেপকে নিরন্ত করিয়া দেয়।” 
+ 0০0-0199780072 5011065 2 050 92106 (1706 2 006 0৩৪৫ 8051080- 

11029 01 0109 90901811500 90916 2100. 2 009 50671111001 10701%100181190), 

150 00770910101 90615), 0180 01500915100 01 ০0116০৮%6 10706 10 

1001%1002] 09110165.--1২01)910 7২০118700. কৃষি উন্নৃতি হইতে উদ্ধত । 
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রাঁজ। শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ লাহা মহাশয়ের নামে প্রবর্তিত ্ 

ভ্ববীকেশ-পিরিজের অন্ততুক্তি গ্রন্থাবলী 
প্রকাশিত হইয়াছে ! 

১। যুক্ত নলিনীরঞন পণ্ডিত সম্পাদিত 

আচাধ্য রামেন্দ্রস্থন্দর 
50010109569 5 079 1)116680৮ 06 000070 10১0500101) &৪ % 002৩ 80৫ 

[117৮ 130০৮, 

( প্রথম সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল ) মূলা ২২ ছুই টাকা 

২। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা৷ এম, এ বি, এল, প্রণীত 

পাখীর কথা । ূল্ম ২৫০ টাকা 
৩। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ্ 

তাঁরত-পরিচয়। ১ আনা। 

৪1 শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত 

কান্তকবি রজনীকান্ত । 

প্রকাশিত হইতেছে ! 
৫| অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত 

চীনা সভ্যতার অ, আ) ক, খ 

পরে বাহির হইবে। 
৬1. মহাঁমহোপাধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাঙ্ী প্রণীত 

বৌদ্ধধর্ম । 
৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 

স্থাপত্য-শিল্প। 
৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত 

বাঙ্গীলার বাউল সম্প্রদায়।" | 
প্রাপ্তিস্থান--বেঙ্গল বুক কোম্পানী ৩৭নং কলেজস্ীট মার্কেট, কলিকাতা । 










